SLU@BENI LIST
GRADA KRAQEVA
BROJ 21 - 20. SEPTEMBAR 2017. GODINE

AKTI GRADONA^ELNIKA
GRADA KRAQEVA
261.

Na osnovu ~lana 5. stav 6. i ~lana 58.
stav 1. i 2. Zakona o buxetskom sistemu
(„Slu`beni glasnik RS“, broj 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka,
108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon, 103/15 i
99/16), ~lana 44. ta~ka 3. i 5, a u vezi sa ~lanom 66. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik RS“, broj 129/07,
83/14-dr. zakon i 101/16 - dr. zakon), ~lana
58. stav 1, ta~ka 3. i 5, ~lana 87. stav 3. i
~lana 121. stav 1. Statuta grada Kraqeva
(„Slu`beni list grada Kraqeva“, broj
15/2013 - pre~i{}en tekst) i ~lana 12, 14. i
38. Odluke o buxetu grada Kraqeva za 2017.
godinu („Slu`beni list grada Kraqeva“,
broj 35/16),
gradona~elnik grada Kraqeva, donosi

RE[EWE
o kori{}ewu sredstava
teku}eg dobrovoqnog transfera

1. Sredstva upla}ena kao teku}i dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih
lica na podra~un izvr{ewa buxeta grada
Kraqeva broj 840-17640-73 kod Uprave za
trezor, dana 31.08.2017. godine (Izvod broj

166), po osnovu Ugovora o donaciji zakqu~enog izme|u AD Aerodrom „Nikola Tesla“
Beograd (Broj: UDS-56/2017 od 25.08.2017.
god.) i grada Kraqeva (Broj: 2429/2017 od
29.08.2017. god.), u iznosu od 400.000,00 dinara, koristi}e se za potrebe organizovawa
manifestacije „Kraq Stefan Prvoven~ani
- osam vekova“.
2. Po osnovu uplate teku}eg dobrovoqnog transfera od fizi~kih i pravnih lica
iz ta~ke 1. ovog re{ewa, uve}avaju se planirani prihodi i primawa Odluke o buxetu
grada Kraqeva za 2017. godinu („Slu`beni
list grada Kraqeva“, broj 35/16), za iznos
teku}eg dobrovoqnog transfera u iznosu od
400.000,00 dinara (izvor 08).
3. Sredstva u ukupnom iznosu od 400.000,00
dinara, raspore|uju se u okviru ~lana 14.
Odluke o buxetu grada Kraqeva za 2017. godinu („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj
35/16):
- Razdeo 5, Glava 05 - Istorijski arhiv
Kraqevo, Program 1201 - Razvoj kulture,
Funkcija 820, Programska aktivnost/Projekat 0002 - Ja~awe kulturne produkcije i
umetni~kog stvarala{tva, Pozicija 181,
Ekonomska klasifikacija 423 - Usluge po
ugovoru, u iznosu od 22.000,00 dinara,
- Razdeo 5, Glava 04 - Narodni muzej Kraqevo, Program 1201 - Razvoj kulture, Funkcija 820, Programska aktivnost/Projekat
0001 - Funkcionisawe lokalnih ustanova
kulture, Pozicija 151, Ekonomska klasifikacija 424 - Specijalizovane usluge, u iznosu od 17.500,00 dinara,- Razdeo 5, Glava 14 Turisti~ka organizacija Kraqevo, Program
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1502 - Razvoj turizma, Funkcija 473, Programska aktivnost/Projekat 0001 - Upravqawe razvojem turizma, Pozicija 347, Ekonomska klasifikacija 424 - Specijalizovane
usluge, u iznosu od 190.000,00 dinara, i
- Razdeo 5, Glava 01 - Gradska uprava,
Program 0602 - Op{te javne usluge uprave,
Funkcija 410, Programska aktivnost/Projekat 0001 - Funkcionisawe lokalne samouprave i gradskih op{tina, Pozicija 111,
Ekonomska klasifikacija 423 - Usluge po
ugovoru, u iznosu od 170.500,00 dinara.
Uve}awem planiranih rashoda aproprijacije za iznos teku}eg dobrovoqnog transfera (izvor 08).
4. Obavezuju se korisnici iz ta~ke 3.
ovog re{ewa da sredstva koriste iskqu~ivo
za realizaciju poslova u skladu sa zakqu~enim ugovorom iz ta~ke 1. ovog re{ewa.
5. Obavezuju se korisnici iz ta~ke 3.
ovog re{ewa da u skladu sa propisima koji
reguli{u oblast buxetskog sistema, odobrena sredstva trebuju u skladu sa odredbama
~lana 17. Odluke o buxetu grada Kraqeva za
2017. godinu („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 35/16), i da o tome podnesu izve{taj
gradu Kraqevu.
6. O sprovo|ewu i izvr{ewu ovog re{ewa stara}e se Odeqewe za privredu i finansije Gradske uprave grada Kraqeva i korisnici iz ta~ke 3. ovog re{ewa.
7. Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom
listu grada Kraqeva“.

Obrazlo`ewe

Gradona~elnik grada Kraqeva je, na
osnovu Ugovora o donaciji zakqu~enog izme|u AD Aerodrom „Nikola Tesla“ Beograd
(Broj: UDS-56/2017 od 25.08.2017. god.) i grada Kraqeva (broj: 2429/2017 od 29.08.2017.
god.), podneo zahtev Odeqewu za privredu i
finansije Gradske uprave grada Kraqeva
broj: 2732/17 dana 07.09.2017. godine, za pripremu Re{ewa o rasporedu donatorskih
sredstava za potrebe organizovawa manife-

20. septembar 2017. godine

stacije „Kraq Stefan Prvoven~ani - osam
vekova“ u ukupnom iznosu od 400.000,00 dinara, i to: Istorijskom arhivu Kraqevo iznos od 22.000,00 dinara, Narodnom muzeju
Kraqevo iznos od 17.500,00 dinara, Turisti~koj organizaciji Kraqevo iznos od
190.000,00 dinara i Gradskoj upravi grada
Kraqeva iznos od 170.500,00 dinara.
Pravni osnov za dono{ewe ovog re{ewa
sadr`an je u odredbama ~lana 38. Odluke o
buxetu grada Kraqeva za 2017. godinu („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 35/16), kojima je propisano, izme|u ostalog, da u slu~aju ugovarawa donacija, a ~iji iznosi nisu
mogli biti poznati u postupku dono{ewa
buxeta, na predlog Odeqewa za privredu i
finansije Gradske uprave grada Kraqeva,
gradona~elnik grada Kraqeva donosi re{ewe o izvr{ewu izdataka po tom osnovu.

Gradona~elnik grada Kraqeva
IV Broj: 403-16/2017
Dana: 14. septembra 2017. godine

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

AKTI GRADSKOG VE]A
GRADA KRAQEVA

262.

Na osnovu ~lana 47. stav 6, u vezi sa ~lanom 66. stav 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik RS“, broj 129/07,
83/14 - dr. zakon, 101/16 - dr. zakon) i ~lana
63. stav 1. ta~ka 8, ~lana 66. i ~lana 121.
stav 1. Statuta grada Kraqeva („Slu`beni
list grada Kraqeva“, broj 15/13 - pre~i{}en
tekst),
Gradsko ve}e grada Kraqeva, na predlog
gradona~elnika grada Kraqeva, na Trideset

20. septembar 2017. godine
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tre}oj (vanrednoj) sednici, odr`anoj 19. septembra 2017. godine, donelo je

DOPUNE POSLOVNIKA
O RADU GRADSKOG VE]A
GRADA KRAQEVA

^lan 1.
U ~lanu 12. Poslovnika o radu Gradskog
ve}a grada Kraqeva („Slu`beni list grada
Kraqeva“, broj 25/16, 26/16 - ispr, 18/17), (u
daqem tekstu: Poslovnik), dodaju se novi
stavovi 4. i 5. koji glase:
„Sednici Ve}a mogu da prisustvuju lica koja su pozvana u skladu sa ~lanom 11.
stav 4-7. Poslovnika.
Lica koja nisu pozvana na na~in predvi|en ~lanom 11. stav 4-7. Poslovnika ne
mogu prisustvovati sednici Ve}a“.
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va sadr`an je u ~lanu 47. stav 6. i ~lanu 66.
stav 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik RS“, broj 129/07, 83/14 - dr.
zakon, 101/16 - dr. zakon), kojima je utvr|eno
da se organizacija, na~in rada i odlu~ivawa op{tinskog, odnosno gradskog ve}a detaqnije ure|uju wegovim poslovnikom, u
skladu sa zakonom i statutom, kao i u ~lanu
63. stav 1. ta~ka 8. Statuta grada Kraqeva
(„Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 15/13
- pre~i{}en tekst), kojim je propisano da
Gradsko ve}e, na predlog gradona~elnika,
donosi Poslovnik o radu Gradskog ve}a.
Dopune ~lana 12. Poslovnika o radu
Gradskog ve}a grada Kraqeva predlo`ene su
iz razloga preciznijeg definisawa lica
koja mogu prisustvovati sednicama Gradskog ve}a, nakon {to se u toku primene Poslovnika u praksi ukazala potreba za tim.
U skladu s navedenim, kao i sa predlogom gradona~elnika grada Kraqeva, predla`e se Gradskom ve}u grada Kraqeva da usvoji Dopune Poslovnika o radu Gradskog ve}a
grada Kraqeva.

^lan 2.

Ovla{}uje se Odeqewe za poslove organa Grada Gradske uprave grada Kraqeva da
po dono{ewu Dopuna Poslovnika o radu
Gradskog ve}a grada Kraqeva pripremi pre~i{}en tekst Poslovnika o radu Gradskog
ve}a grada Kraqeva i dostavi ga za objavqivawe u „Slu`benom listu grada Kraqeva“.

^lan 3.

Dopune Poslovnika stupaju na snagu
osmog dana od dana objavqivawa u „Slu`benom listu grada Kraqeva“.

Obrazlo`ewe
Pravni osnov za dono{ewe Dopuna Poslovnika o radu Gradskog ve}a grada Kraqe-

Gradsko ve}e grada Kraqeva
Broj: 011-254/2017-I
Dana: 19. septembra 2017. godine

Predsednik Gradskog ve}a,
gradona~elnik grada Kraqeva
dr Predrag Terzi}, dipl. politikolog, s.r.
___________________________________________

263.

Na osnovu ~lana 63. ta~ka 2. i ~lana 121.
stav 1. Statuta grada Kraqeva („Slu`beni
list grada Kraqeva“, broj 15/13 - pre~i{}en
tekst), ~lana 21. stav 4. Odluke o priznawima i nagradama grada Kraqeva („Slu`beni
list grada Kraqeva“, broj 10/17) i ~lana 39.
stav 1. Poslovnika o radu Gradskog ve}a grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 25/16, 26/16 - ispr, 18/17),
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Gradsko ve}e grada Kraqeva, na Trideset tre}oj (vanrednoj) sednici, odr`anoj 19.
septembra 2017. godine, donelo je

RE[EWE
I
Utvr|uje se iznos od 100.000,00 dinara,
kao visina pojedina~nog nov~anog iznosa
Oktobarske nagrade grada Kraqeva za 2017.
godinu.

20. septembar 2017. godine

list grada Kraqeva“, broj 15/13 - pre~i{}en
tekst), ~lana 21. stav 4. Odluke o priznawima i nagradama grada Kraqeva („Slu`beni
list grada Kraqeva“, broj 10/17) i ~lana 39.
stav 1. Poslovnika o radu Gradskog ve}a grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 25/16, 26/16 - ispr, 18/17),
Gradsko ve}e grada Kraqeva, na Trideset tre}oj (vanrednoj) sednici, odr`anoj 19.
septembra 2017. godine, donelo je

RE[EWE

II

I

Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom listu grada Kraqeva“.

Utvr|uje se iznos od 70.000,00 dinara,
kao visina pojedina~nog nov~anog iznosa
Specijalne nagrade za podsticaj humanosti
„Milomir Glav~i}“ za 2017. godinu.

Obrazlo`ewe
^lanom 21. Odluke o priznawima i nagradama grada Kraqeva („Slu`beni list
grada Kraqeva“, broj 10/17), utvr|eno je da
se Oktobarska nagrada i Specijalna nagrada
za podsticaj humanosti „Milomir Glav~i}“
dodequju u vidu diplome, da se uz diplome
dodequju i nov~ani iznosi nagrada, kao i da
se sredstva za nagrade i druge tro{kove
obezbe|uju iz buxeta grada Kraqeva. Stavom
4. ovog ~lana utvr|eno je da Gradsko ve}e
grada Kraqeva svake godine utvr|uje visinu
nov~anih nagrada u okviru sredstava utvr|enih buxetom grada za teku}u godinu.

Gradsko ve}e grada Kraqeva
Broj: 011-255/2017-I
Dana: 19. septembra 2017. godine
Predsednik Gradskog ve}a,
gradona~elnik grada Kraqeva
dr Predrag Terzi}, dipl. politikolog, s.r.
___________________________________________

II
Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom listu grada Kraqeva“.
Obrazlo`ewe
^lanom 21. Odluke o priznawima i nagradama grada Kraqeva („Slu`beni list
grada Kraqeva“, broj 10/17), utvr|eno je da
se Oktobarska nagrada i Specijalna nagrada
za podsticaj humanosti „Milomir Glav~i}“
dodequju u vidu diplome, da se uz diplome
dodequju i nov~ani iznosi nagrada, kao i da
se sredstva za nagrade i druge tro{kove
obezbe|uju iz buxeta grada Kraqeva. Stavom
4. ovog ~lana utvr|eno je da Gradsko ve}e
grada Kraqeva svake godine utvr|uje visinu
nov~anih nagrada u okviru sredstava utvr|enih buxetom grada za teku}u godinu.
Gradsko ve}e grada Kraqeva
Broj: 011-256/2017-I
Dana: 19. septembra 2017. godine

264.
Na osnovu ~lana 63. ta~ka 2. i ~lana 121.
stav 1. Statuta grada Kraqeva („Slu`beni

Predsednik Gradskog ve}a,
gradona~elnik grada Kraqeva
dr Predrag Terzi}, dipl. politikolog, s.r.
___________________________________________

20. septembar 2017. godine
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265.

Na osnovu ~lana 58. stav 2. i ~lana 69.
Zakona o buxetskom sistemu („Slu`beni
glasnik RS“, broj 54/09, 73/10,101/10, 101/11,
93/12,62/13. 63/13 - ispravka, 108/13,142/14,
68/15 - dr. zakon, 103/15 i 99/16), ~lana 46.
stav 2. i ~lana 66. stav 5. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Slu`beni glasnik RS“, broj
129/07 i 83/14 - dr. zakon), ~lana 63. ta~ka 2,
~lana 87. stav 3. i ~lana 121. stav 1. Statuta
grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 15/13- pre~i{}en tekst) i ~lana
14. i 29. Odluke o buxetu grada Kraqeva za
2017. godinu („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 35/16),
Gradsko ve}e grada Kraqeva, na Trideset tre}oj (vanrednoj) sednici, odr`anoj 19.
septembra 2017. godine, donelo je

RE[EWE
o kori{}ewu sredstava teku}e
buxetske rezerve

1. Iz sredstava utvr|enih Odlukom o buxetu grada Kraqeva za 2017. godinu („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 35/16) Razdeo 5, Glava 01 - Gradska uprava, Program 0602 - Op{te javne usluge uprave,
Funkcija 410 - Op{ti ekonomski komercijalni poslovi, Programska aktivnost/Projekat 0009 - Teku}a buxetska rezerva, Pozicija 128, Ekonomska klasifikacija 499 Teku}a buxetska rezerva, a na osnovu zahteva Odeqewa za dru{tvene delatnosti Gradske uprave grada Kraqeva III broj: 463/17 od
30.08.2017. godine, odobravaju se sredstva u
iznosu od 218.800,00 dinara za sufinansirawe u~e{}a u projektu Gradovi u fokusu
2017, i to za sanaciju laterne na objektu Narodne biblioteke „Stefan Prvoven~ani“
Kraqevo.
2. Sredstva teku}e buxetske rezerve iz
ta~ke 1. ovog re{ewa raspore|uju se za pove-
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}awe aproprijacije koja nije planirana u
dovoqnom iznosu u okviru:
- Razdela 5, Glava 06 - Narodna biblioteka „Stefan Prvoven~ani“ Kraqevo, Program 1201 - Razvoj kulture, Funkcija 820Usluge kulture, Programska aktvnost/Projekat 0001 - Funkcionisawe lokalnih ustanova kulture, Pozicija 193, Ekonomska klasifikacija 425 - Teku}e popravke i odr`avawe, u iznosu od 218.800,00 dinara.
3. O izvr{ewu ovog re{ewa stara}e se
Odeqewe za privredu i finansije Gradske
uprave grada Kraqeva i Odeqewa za dru{tvene delatnosti Gradske uprave grada
Kraqeva.
4. Re{ewe objaviti u „Slu`benom listu
grada Kraqeva“.
Obrazlo`ewe
Na osnovu Ugovora o sufinansirawu
projekta grada Kraqeva-Trg u fokusu, zakqu~enog izme|u Republike Srbije, Ministarstva kulture i informisawa i grada
Kraqeva (zaveden kod Republike Srbije,
Ministarstva kulture i informisawa pod
brojem: 451-04-4034/2017-03 dana 13.07.2017.
godine, a kod grada Kraqeva pod brojem:
1992/17 dana 13.07.2017. godine), gradu Kraqevu su odobrena sredstva u iznosu od
7.600.000,00 dinara, od kojih kao teku}i
transfer, sredstva u iznosu od 1.400.000,00
dinara.
Odeqewe za dru{tvene delatnosti Gradske uprave grada Kraqeva je podnelo zahtev
Odeqewu za privredu i finansije Gradske
uprave grada Kraqeva III broj: 463/17 od
30.08.2017. godine, za anga`ovawe sredstava
teku}e buxetske rezerve u iznosu od 218.800,00
dinara, za sufinansirawe u~e{}a u projektu
Gradovi u fokusu 2017, i to za sanaciju laterne na objektu Narodne biblioteke „Stefan Prvoven~ani“ Kraqevo, uz koji je kao
prilog zahteva, dostavqena specifikacija
utro{ka sredstava u iznosu od 1.618.800,00
dinara.
Pravni osnov za dono{ewe ovog re{ewa
sadr`an je u odredbama ~lana 29. Odluke o
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buxetu grada Kraqeva za 2017. godinu („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 35/16), kojima je propisano da se sredstva teku}e buxetske rezerve koriste za neplanirane svrhe, ili za svrhe za koje se u toku godine poka`e da aproprijacije nisu bile dovoqne,
da Gradsko ve}e grada Kraqeva, na predlog
Odeqewa za privredu i finansije Gradske
uprave grada Kraqeva, donosi re{ewe o upotrebi sredstava teku}e buxetske rezerve i da
se sredstva teku}e buxetske rezerve raspore|uju na direktne korisnike buxetskih sredstava tokom fiskalne godine.
Re{ewe dostaviti: Odeqenu za privredu
i finansije Gradske uprave grada Kraqeva,
Odeqewu za dru{tvene delatnosti Gradske
uprave grada Kraqeva, Odeqewu za poslove
organa grada Gradske uprave grada Kraqeva,
Narodnoj biblioteci „Stefan Prvoven~ani“
Kraqevo, Upravi za trezor i arhivi.
Gradsko ve}e grada Kraqeva
Broj: 011-257/2017-I
Dana: 19. septembra 2017. godine

Predsednik Gradskog ve}a,
gradona~elnik grada Kraqeva
dr Predrag Terzi}, dipl. politikolog, s.r.
___________________________________________

266.
Na osnovu ~lana 58. stav 1. i 2. Zakona o
buxetskom sistemu („Slu`beni glasnik RS“,
broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon, 103/15 i 99/16), ~lana 46. stav 2. i ~lana
66. stav 5. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Slu`beni glasnik RS“, broj 129/07 i 83/14 drugi zakon), ~lana 63. ta~ka 2, ~lana 87. stav
3. i ~lana 121. stav 1. Statuta grada Kraqeva
(„Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 15/13 pre~i{}en tekst), ~lana 18. Odluke o obezbe|ivawu sredstava za ostvarivawe potreba i
interesa u oblasti sporta na teritoriji grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 32/14), ~lana 14. Odluke o buxetu

20. septembar 2017. godine

grada Kraqeva za 2017. godinu („Slu`beni
list grada Kraqeva“, broj 35/16) i ~lana 137.
Zakona o op{tem upravnom postupku („Slu`beni glasnik RS“, broj 18/16),
Gradsko ve}e grada Kraqeva, na Trideset tre}oj (vanrednoj) sednici, odr`anoj 19.
septembra 2017. godine, donelo je

RE[EWE
1. Iz sredstava utvr|enih ~lanom 14.
Odluke o buxetu grada Kraqeva za 2017. godinu („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj
35/16), u razdelu 5. Gradska uprava, Program
1301 - Razvoj sporta i omladine, funkcija
860, Programska aktivnost/ Projekat 0001 Podr{ka lokalnim sportskim organizacijama, udru`ewima i savezima, pozicija 102,
ekonomska klasifikacija 481000 - Dotacije
nevladinim organizacijama, raspore|uje se
iznos od 130.000,00 dinara, na ime u~e{}a
grada Kraqeva u finansirawu tro{kova u
oblasti ko{arka{kog sporta @enskom ko{arka{kom klubu „Kraqevo“, na ime podmirewa dela tro{kova za organizaciju turnira prijateqstva za mla|e kategorije.
2. Navedeni klub se obavezuje da dodeqena sredstva dotacija utro{i namenski i da
u roku od 30 dana od zavr{etka aktivnosti
dostavi finansijski izve{taj o namenskom
utro{ku sredstava iz stava 1. ovog re{ewa
Sportskom centru „Ibar“ Kraqevo.
3. O izvr{ewu ovog re{ewa stara}e se
Odeqewe za dru{tvene delatnosti Gradske
uprave grada Kraqeva, Odeqewe za zajedni~ke poslove Gradske uprave grada Kraqeva,
Odeqewe za privredu i finansije Gradske
uprave grada Kraqeva i Sportski centar
„Ibar“ Kraqevo.
4. Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom
listu grada Kraqeva“.
5. Re{ewe dostaviti: Odeqewu za dru{tvene delatnosti Gradske uprave grada
Kraqeva, Odeqewu za privredu i finansije
Gradske uprave grada Kraqeva, Odeqewu za
zajedni~ke poslove Gradske uprave grada
Kraqeva, Sportskom centru „Ibar“ Kraqevo i uz materijal sa sednice.

20. septembar 2017. godine
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Obrazlo`ewe

Komisiji za izbor godi{wih i posebnih programa u oblasti sporta obratio se
zahtevom od 14.09.2017. godine @enski ko{arka{ki klub „Kraqevo“. Pomenutim zahtevom klub se obra}a za finansijsku pomo}
za podmirewa dela tro{kova za organizaciju turnira koji }e se odr`ati 4. i 5. oktobra
2017. godine, u staroj hali sportova u Kraqevu. Planirano je u~e{}e {est ekipa.
Uz zahtev klub je podneo i tro{kovnik
po kome navode da je planirani buxet za ovu
manifestaciju 280.250,00 dinara.
Komisija za izbor godi{wih i posebnih programa u oblasti sporta grada Kraqeva, obrazovana od strane gradona~elnika
grada Kraqeva Re{ewem o obrazovawu i
imenovawu Komisije za izbor godi{wih i
posebnih programa u oblasti sporta I broj:
2837/16 od 31.08.2016. godine, na sednici
odr`anoj dana 15.09.2017. godine utvrdila
je predlog broj 16/17 od 15.09.2017. godine,
kojim se Gradskom ve}u predla`e da odobri
sredstva u visini od 130.000,00 dinara @enskom ko{arka{kom klubu „Kraqevo“, na
ime podmirewa dela tro{kova za organizaciju turnira prijateqstva za mla|e kategorije.
Predlog Komisije je obrazlo`en osnovano{}u zahteva pomenutog kluba, vezano za
~lan 18. Odluke o obezbe|ivawu sredstava za
ostvarivawe potreba i interesa u oblasti
sporta na teritoriji grada Kraqeva, pa na
predlog Komisije, Gradsko ve}e grada Kraqeva, u skladu sa svojim nadle`nostima, donosi re{ewe o izvr{ewu izdatka po tom
osnovu.

Gradsko ve}e grada Kraqeva
Broj: 011-260/2017-I
Dana: 19. septembra 2017. godine
Predsednik Gradskog ve}a,
gradona~elnik grada Kraqeva
dr Predrag Terzi}, dipl. politikolog, s.r.
___________________________________________
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267.

Na osnovu ~lana 58. stav 1. i 2. Zakona o
buxetskom sistemu („Slu`beni glasnik
RS“, broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 dr. zakon, 103/15 i 99/16), ~lana 46. stav 2. i
~lana 66. stav 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik RS“, broj 129/07,
83/14 - drugi zakon i 101/16 - drugi zakon),
~lana 63. ta~ka 2, ~lana 87. stav 3. i ~lana
121. stav 1. Statuta grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 15/13 pre~i{}en tekst), ~lana 18. Odluke o obezbe|ivawu sredstava za ostvarivawe potreba
i interesa u oblasti sporta na teritoriji
grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 32/14), ~lana 14. Odluke o buxetu
grada Kraqeva za 2017. godinu („Slu`beni
list grada Kraqeva“, broj 35/16) i ~lana
137. Zakona o op{tem upravnom postupku
(„Slu`beni glasnik RS“, broj 18/16),
Gradsko ve}e grada Kraqeva, na Trideset tre}oj (vanrednoj) sednici, odr`anoj 19.
septembra 2017. godine, donelo je

RE[EWE
1. Iz sredstava utvr|enih ~lanom 14.
Odluke o buxetu grada Kraqeva za 2017. godinu („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj
35/16), u razdelu 5. Gradska uprava, Program
1301 - Razvoj sporta i omladine, funkcija
860, Programska aktivnost/ Projekat 0001 Podr{ka lokalnim sportskim organizacijama, udru`ewima i savezima, pozicija 102,
ekonomska klasifikacija 481000 - Dotacije
nevladinim organizacijama, raspore|uje se
iznos od 130.000,00 dinara, na ime u~e{}a
grada Kraqeva u finansirawu tro{kova u
oblasti fudbalskog sporta Fudbalskom
klubu „Jedinstvo“ iz Dragosiwaca, na ime
podmirewa dela tro{kova za organizaciju
turnira prijateqstva za stare i mlade.
2. Navedeni klub se obavezuje da dodeqena sredstva dotacija utro{i namenski i da
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u roku od 30 dana od zavr{etka aktivnosti
dostavi finansijski izve{taj o namenskom
utro{ku sredstava iz stava 1. ovog re{ewa
Sportskom centru „Ibar“ Kraqevo.
3. O izvr{ewu ovog re{ewa stara}e se
Odeqewe za dru{tvene delatnosti Gradske
uprave grada Kraqeva, Odeqewe za zajedni~ke poslove Gradske uprave grada Kraqeva,
Odeqewe za privredu i finansije Gradske
uprave grada Kraqeva i Sportski centar
„Ibar“ Kraqevo.
4. Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom
listu grada Kraqeva“.
5. Re{ewe dostaviti: Odeqewu za dru{tvene delatnosti Gradske uprave grada
Kraqeva, Odeqewu za privredu i finansije
Gradske uprave grada Kraqeva, Odeqewu za
zajedni~ke poslove Gradske uprave grada
Kraqeva, Sportskom centru „Ibar“ Kraqevo i uz materijal sa sednice.

Obrazlo`ewe

Komisiji za izbor godi{wih i posebnih
programa u oblasti sporta obratio se zahtevom od 15.09.2017. godine Fudbalski klub
„Jedinstvo“ iz Dragosiwaca. Pomenutim zahtevom, klub se obra}a za finansijsku pomo},
za podmirewa dela tro{kova, za organizaciju turnira koji }e se odr`ati 4. i 5. oktobra
2017. godine, na stadionu Jezero u Dragosiwcima. Planirano je u~e{}e {est ekipa.
Uz zahtev klub je podneo i tro{kovnik
po kome navode da je planirani buxet za ovu
manifestaciju 218.200,00 dinara.
Komisija za izbor godi{wih i posebnih
programa u oblasti sporta grada Kraqeva,
obrazovana od strane gradona~elnika grada
Kraqeva, Re{ewem o obrazovawu i imenovawu Komisije za izbor godi{wih i posebnih
programa u oblasti sporta I broj: 2837/16 od
31.08.2016. godine, na sednici odr`anoj dana
15.09.2017. godine utvrdila je predlog broj:
16/17 od 15.09.2017. godine, kojim se Gradskom ve}u predla`e da odobri sredstva u visini od 130.000,00 dinara Fudbalskom klubu

20. septembar 2017. godine

„Jedinstvo“ iz Dragosiwaca, na ime podmirewa dela tro{kova za organizaciju turnira
prijateqstva za stare i mlade.
Predlog Komisije je obrazlo`en osnovano{}u zahteva pomenutog kluba, vezano za
~lan 18. Odluke o obezbe|ivawu sredstava za
ostvarivawe potreba i interesa u oblasti
sporta na teritoriji grada Kraqeva, pa na
predlog Komisije, Gradsko ve}e grada Kraqeva, u skladu sa svojim nadle`nostima, donosi re{ewe o izvr{ewu izdatka po tom
osnovu.

Gradsko ve}e grada Kraqeva
Broj: 011-261/2017-I
Dana: 19. septembra 2017. godine

Predsednik Gradskog ve}a,
gradona~elnik grada Kraqeva
dr Predrag Terzi}, dipl. politikolog, s.r.
___________________________________________

268.

Na osnovu ~lana 58. stav 1. i 2. Zakona o
buxetskom sistemu („Slu`beni glasnik RS“,
broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon, 103/15 i 99/16), ~lana 46. stav 2. i ~lana
66. stav 5. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Slu`beni glasnik RS“, broj 129/07, 83/14 drugi zakon i 101/16 - drugi zakon), ~lana 63.
ta~ka 2, ~lana 87. stav 3. i ~lana 121. stav 1.
Statuta grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 15/13 - pre~i{}en tekst),
~lana 18. Odluke o obezbe|ivawu sredstava
za ostvarivawe potreba i interesa u oblasti
sporta na teritoriji grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 32/14), ~lana 14. Odluke o buxetu grada Kraqeva za
2017. godinu („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 35/16) i ~lana 137. Zakona o op{tem
upravnom postupku („Slu`beni glasnik
RS“, broj 18/16),

20. septembar 2017. godine
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Gradsko ve}e grada Kraqeva, na Trideset tre}oj (vanrednoj) sednici, odr`anoj 19.
septembra 2017. godine, donelo je

RE[EWE
1. Iz sredstava utvr|enih ~lanom 14. Odluke o buxetu grada Kraqeva za 2017. godinu
(„Slu`beni list grada Kraqeva“, broj
35/16), u razdelu 5. Gradska uprava, Program
1301 - Razvoj sporta i omladine, funkcija
860, Programska aktivnost/ Projekat 0001 Podr{ka lokalnim sportskim organizacijama, udru`ewima i savezima, pozicija 102,
ekonomska klasifikacija 481000 - Dotacije
nevladinim organizacijama, raspore|uje se
iznos od 85.000,00 dinara na ime u~e{}a
grada Kraqeva u finansirawu tro{kova u
oblasti fudbalskog sporta, Fudbalskom
klubu „Progorelica“ iz Progorelice, na
ime podmirewa dela tro{kova za organizaciju tradicionalnog turnira 6. i 7. oktobra
2017. godine.
2. Navedeni klub se obavezuje da dodeqena sredstva dotacija utro{i namenski i da
u roku od 30 dana od zavr{etka aktivnosti
dostavi finansijski izve{taj o namenskom
utro{ku sredstava iz stava 1. ovog re{ewa
Sportskom centru „Ibar“ Kraqevo.
3. O izvr{ewu ovog re{ewa stara}e se
Odeqewe za dru{tvene delatnosti Gradske
uprave grada Kraqeva, Odeqewe za zajedni~ke poslove Gradske uprave grada Kraqeva,
Odeqewe za privredu i finansije Gradske
uprave grada Kraqeva i Sportski centar
„Ibar“ Kraqevo.
4. Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom
listu grada Kraqeva“.
5. Re{ewe dostaviti: Odeqewu za dru{tvene delatnosti Gradske uprave grada
Kraqeva, Odeqewu za privredu i finansije
Gradske uprave grada Kraqeva, Odeqewu za
zajedni~ke poslove Gradske uprave grada
Kraqeva, Sportskom centru „Ibar“ Kraqevo i uz materijal sa sednice.
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Obrazlo`ewe
Komisiji za izbor godi{wih i posebnih
programa u oblasti sporta obratio se zahtevom od 08.09.2017. godine Fudbalski klub
„Progorelica“ iz Kraqeva. Pomenutim zahtevom klub se obra}a za finansijsku pomo} za
podmirewa dela tro{kova za organizaciju
tradicionalnog turnira koji }e se odr`ati
6. i 7. oktobra 2017. godine u Progorelici.
U zahtevu navode da je planirani buxet
za ovu manifestaciju 145.000,00 dinara, od
prodatih karata i donacija o~ekuju iznos
od 15.000,00 dinara i 20.000,00 dinara imaju sopstvenih sredstava.
Komisija za izbor godi{wih i posebnih programa u oblasti sporta grada Kraqeva, obrazovana od strane gradona~elnika
grada Kraqeva Re{ewem o obrazovawu i
imenovawu Komisije za izbor godi{wih i
posebnih programa u oblasti sporta I broj:
2837/16 od 31.08.2016. godine, na sednici
odr`anoj dana 15.09.2017. godine, utvrdila
je predlog broj: 16/17 od 15.09.2017. godine,
kojim se Gradskom ve}u predla`e da odobri
sredstva u visini od 85.000,00 dinara Fudbalskom klubu „Progorelica“ iz Progorelice, na ime podmirewa dela tro{kova za
organizaciju tradicionalnog turnira 6. i
7. oktobra 2017. godine.
Predlog Komisije je obrazlo`en osnovano{}u zahteva pomenutog kluba, vezano za
~lan 18. Odluke o obezbe|ivawu sredstava za
ostvarivawe potreba i interesa u oblasti
sporta na teritoriji grada Kraqeva, pa na
predlog Komisije, Gradsko ve}e grada Kraqeva, u skladu sa svojim nadle`nostima, donosi re{ewe o izvr{ewu izdatka po tom
osnovu.

Gradsko ve}e grada Kraqeva
Broj: 011-262/2017-I
Dana: 19. septembra 2017. godine
Predsednik Gradskog ve}a,
gradona~elnik grada Kraqeva
dr Predrag Terzi}, dipl. politikolog, s.r.
___________________________________________
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AKTI SKUP[TINE
GRADA KRAQEVA

269.

Na osnovu ~lana 60. stav 2. Zakona o poqoprivrednom zemqi{tu („Slu`beni glasnik
Republike Srbije“, broj 62/06, 65//08, 41/09 i
112/2015) i ~lana 26. ta~ka 5, ~lana 121. stav
1. i 2. Statuta grada Kraqeva („Slu`beni
list grada Kraqeva“ broj 15/13 - pre~i{}en
tekst) i Saglasnosti Ministarstva poqoprivrede i za{tite `ivotne sredine, broj: 32011-02864/2017-14 od 6.04.2017. godine,
Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 20. septembra 2017. godine,
donela je

GODI[WI PROGRAM
ZA[TITE, URE\EWA I KORI[]EWA
POQOPRIVREDNOG ZEMQI[TA NA
TERITORIJI GRADA KRAQEVA
ZA 2017. GODINU

Ovaj program daje pregled povr{ina poqoprivrednog zemqi{ta po katastarskim
op{tinama, povr{ina poqoprivrednog zemqi{ta po oblicima svojine, po klasama i
kulturama, analizu stawa zemqi{ta i ure|ewa poqoprivrednog zemqi{ta, radove na
za{titi i ure|ewu poqoprivrednog zemqi{ta i Plan kori{}ewa poqoprivrednog zemqi{ta u svojini Republike Srbije.
Poqoprivredno zemqi{te, kao dobro od
op{teg interesa, jeste zemqi{te koje se koristi za poqoprivrednu proizvodwu i zemqi{te koje je odgovaraju}im planskim aktom nameweno za poqoprivrednu proizvodwu.
Sastavni delovi Godi{weg programa, u
skladu sa Uputstvom Ministarstva poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede su: Op{ti deo, Program radova na za{titi i ure|ewu poqoprivrednog zemqi{ta i Plan ko-

20. septembar 2017. godine

ri{}ewa poqoprivrednog zemqi{ta u dr`avnoj svojini.
Op{ti deo sadr`i uvod-tekstualni deo
grada Kraqeva i podatke u kojima su prikazane poqoprivredne povr{ine na teritoriji grada Kraqeva po katastarskim op{tinama i kulturama (Tabela 1), po oblicima svojine po katastarskim op{tinama (Tabela 2),
po klasama i kulturama (Tabela 3), odvodwavawe (Tabela 4), navodwavawe (Tabela 5), poboq{awe kvaliteta poqoprivrednog zemqi{ta i melioracije livada i pa{waka
(Tabela 6) i korisnike poqoprivrednog zemqi{ta u dr`avnoj svojini (Tabela 7).
U delu II Programa radova na za{titi i
ure|ewu poqoprivrednog zemqi{ta prikazani su podaci o planiranim prihodima
sopstvenog u~e{}a (Tabela 8), Program utvr|ivawa radova na za{titi, ure|ewu i kori{}ewu poqoprivrednog zemqi{ta na teritoriji grada Kraqeva (Tabela 9), Poqoprivredne kulture zemqi{ta u dr`avnoj svojini grupisano po katastarskim parcelama
(Tabela 5a RGZ)
U delu Plana kori{}ewa poqoprivrednog zemqi{ta u dr`avnoj svojini prikazani su podaci o poqoprivrednom zemqi{tu
u dr`avnoj svojini koje se daje na kori{}ewe bez pla}awa naknade (Tabela 12), podaci
o ukupnoj povr{ini poqoprivrednog zemqi{ta u dr`avnoj svojini na teritoriji
grada Kraqeva, podaci o planiranim povr{inama za davawe u zakup u 2017. godini i
najmawa, najve}a i prose~na povr{ina za
nadmetawe i planirani broj nadmetawa (Tabela 16).
Godi{wim programom predlo`ene su
planirane povr{ine poqoprivrednog zemqi{ta u dr`avnoj svojini za davawe u zakup u
ukupnoj povr{ini od 9948,6242 hektara.
U 2016. godini prema slu`benoj evidenciji Gradske uprave, Odeqewa nadle`nog za
poslove poqoprivrede, podnet je jedan zahtev za kori{}ewe poqoprivrednog zemqi{ta, bez pla}awa naknade, i to od strane Poqoprivredno-hemijske {kole „Dr \or|e Radi}“ iz Kraqeva, a za ostvarivawe prava
pre~eg zakupa (na osnovu infrastrukture i

20. septembar 2017. godine
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sto~arstva) po Godi{wem programu za 2017.
godinu, podnetih zahteva nije bilo.
I OP[TI DEO

UVODNE NAPOMENE
Grad Kraqevo
Teritorija grada Kraqeva nalazi se u
centralnom delu Republike Srbije, 170 km
ju`no od Beograda. Zahvata povr{inu od
1530 km2, a zemqi{te je raspore|eno u 84 katastarske op{tine.
Najve}i udeo u povr{ini od 47,4% imaju poqoprivredni resursi, zatim slede
{umski resursi sa 46,8%, potencijali sa
5,8% i ostali resursi. Od ukupnog poqoprivrednog zemqi{ta 71,795 ha, oranice zauzimaju 21,460 ha (29,89 %), pa{waci 23,628 ha
(32,91%), livade 19,726 ha (27,48 %), vo}waci 6,967 ha (10 %), vinogradi 14 ha (0,02 %).

Teritorija grada Kraqeva prostire se
od zapada ka istoku, gde preovla|uje dolina
reke Zapadne Morave i Ibra. Oivi~ena je
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ograncima {umadijskih planina na severu
i ograncima kopaoni~kog masiva i starovla{kih planina na jugu. Ju`ni delovi teritorije grada su dosta prostrani i zase~eni su u`im i dubokim planinama i klisurama preko reke Ibar i wegovih pritoka. To
ukazuje da se teritorija grada nalazi na
granici dve razli~ite oblasti: {umadijska
i severoisto~nim obodom planinskog podru~ja, dinarske zone. Saglasno tome, karakteri{e se razli~itim prirodnim pogodnostima za razvoj poqoprivrede. Na severu je
podru~je sa povoqnim uslovima za ratarstvo i vo}arstvo, na jugu pa{wa~ko-sto~arsko podru~je, a u dolinama reka podru~je za
ratarstvo i livadsko sto~arstvo.
Zastupqeni su skoro svi tipovi i podtipovi zemqi{ta, ali preovladavaju: gajwa~e i smonice, aluvijalno zemqi{te i zemqi{ta drugih podtipova, kao i degradirano zemqi{te.
Karakteristi~no za sva zemqi{ta je da
su u oskudici sa humusom, ali su dosta plodna. Izra`ena je kiselost, pa je u toku kori{}ewa potrebno primewivati mere kalcifikacije, humifikacije, upotreba ve}ih
koli~ina stajwaka i sl.
Grad ima prirodnih uslova za racionalnije kori{}ewe poqoprivrednog zemqi{ta, ukoliko se izvr{i boqa organizacija kori{}ewa, reorganizacija i specijalizacija proizvodwe, plansko usmeravawe
proizvodwe, za{tita zemqi{ta od poplava,
erozije, nenamenskog kori{}ewa (izgradwe), melioracije i dr.
Karakteristi~no za grad Kraqevo je da
su parcele za poqoprivrednu proizvodwu
usitwene, razbacane, razdvojene me|ama i
ispresecane putnom mre`om, vodnim tokovima i kanalima, vododerinama i izgradwom. Zemqi{te se koristi prema potrebama
poqoprivrednog gazdinstva i preovladava
me{ovita proizvodwa sa orijentacijom na
proizvodwu sto~ne hrane.
Da bi se iskoristili zemqi{ni potencijali proizilazi da je potrebno preduzeti
odgovaraju}e mere i to: reonizaciju i specijalizaciju proizvodwe, poznavawe osobina i

Strana 12 - Broj 21

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

plodnosti zemqi{ta, na~in i optimalno
vreme obrade, pravilno kori{}ewe, koli~inu i na~in |ubrewa, kompletne mere za{tite
zemqi{ta od dejstava prirodnih faktora
(degradacije, erozije, poplava, hidro i agromelioracije), kontrolu plodnosti zemqi{ta, plansku urbanizaciju naseqa i drugo.
Prinosi koji se posti`u nisu zadovoqavaju}i i u proseku su dosta mawi u odnosu na
prinose koji se posti`u na oglednim i takmi~arskim parcelama {to govori da je genetski potencijal svih kultura i mogu}nost
iskori{}ewa znatno ve}a i iznad sada{wih.
Pravci razvoja proizvodwe moraju se
podrediti povoqnim ekolo{kim uslovima
koji omogu}avaju gajewe kultura sa ve}im
ekonomskim efektima. Potrebno je i}i na
proizvodwu za koju postoje najpovoqniji
prirodni uslovi a to je sto~arstvo i obezbe|ewe kvalitetne i jeftine sto~ne hrane i vo}arstvo. U vezi sa tim potrebno je i uskladiti teritorijalni razme{taj biqne proizvodwe u dolinama reka, kako na ni`im, tako
i na vi{im, terasastim i brdskim terenima.
Zbog visoke kiselosti zemqi{ta preko
ovla{}enih organizacija vr{ena je nabavka i distribucija kalcifikata registrovanim poqoprivrednim gazdinstvima.
Analize ukazuju da zemqi{te na teritoriji grada Kraqeva nije zaga|eno pesticidima u toj meri da ugro`avaju poqoprivrednu proizvodwu i ekosistem.
Zbog specifi~nosti reqefa podru~je
grada Kraqeva je veoma izlo`eno raznim vidovima erozije (najvi{e u re~nom toku Ibra),
pa je ura|en Elaborat sa Institutom „Jaroslav ^erni“ o progla{ewu erozivnih podru~ja i Elaborat za plan odbrane od poplava.
Slabo razvijena vegetacija, lo{a zatravqenost i prore|enost {umske vegetacije,

20. septembar 2017. godine

sa degradiranim pa{wacima, naro~ito su
izra`eni na terenima velikih nagiba, a to
je celo podru~je sa leve i desne strane toka
reke Ibra. Iz tih razloga vr{i se zasejavawe svih povr{ina sme{om ve{ta~kih trava
i po{umqavawe.
Jedan deo povr{ina poqoprivrednog zemqi{ta na podru~ju grada Kraqeva podlo`an je plavqewu reka ili uticaju {tetnih
dejstava podzemnih voda.
Sa Rudarsko-geolo{kim fakultetom iz
Beograda ura|ena je Studija podzemnih vodnih resursa i mogu}nost vi{enamenskog kori{}ewa na teritoriji grada Kraqeva.
Pri kraju je zavr{etak izgradwe odbrambenog nasipa od Kraqeva do Mataru{ke
Bawe, {to bitno spre~ava uni{tavawe
plodnih povr{ina i useva na ovom terenu.
Delimi~no je zavr{en nasip na Zapadnoj
Moravi, regulisan je nasip na reci Ribnici, regulisana je Musina reka, Kova~ki i
Ribni~ki potok.
Pojava izgradwe gra|evinskih objekata
na svim povr{inama, bez obzira na wihovu
vrednost za poqoprivrednu proizvodwu, bi}e spre~ena usvajawem prostornog plana i
drugih planskih akata koji sadr`e urbanisti~ki plan kori{}ewa prostora za svako
naseqeno mesto, zone gradwe i dr.
Od mera i aktivnosti treba preduzeti
pretvarawe neobradivog zemqi{ta u obradivo poqoprivredno zemqi{te, poboq{ati
kvalitet obradivog poqoprivrednog zemqi{ta (agromelioracije), uraditi putne mre`e do obradivih povr{ina (poqski putevi), u dolinama reka Zapadne Morave, Ibra
i Gru`e zabraniti orawe zemqi{ta koja se
nalaze na jako nagnutim terenima, vr{iti
zatravwivawe ovih povr{ina i podizati
dugogodi{we zasade.

PREGLED ATARSKIH PUTEVA IZ DELA II ^IJE SE URE\EWE PLANIRA

Izvor: Predlog JP Direkcija za planirawe i izgradwu „Kraqevo“ broj 1012/15 od 13.03.2015. g.

20. septembar 2017. godine
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Na osnovu dokumentacije navedenog lica,
a u skladu da objavqenim Javnim pozivom za
ostvarivawe prava kori{}ewa bez pla}awa
naknade poqoprivrednog zemqi{ta u
dr`avnoj svojini na teritoriji grada Kraqeva i Zakonom o poqoprivrednom zemqi{tu,
Komisija za izradu Godi{weg programa
za{tite, ure|ewa i kori{}ewa poqoprivrednog zemqi{ta grada Kraqeva je
utvrdila da isto lice, Poqoprivredno-hemijska {kola „dr \or|e Radi}“ iz Kraqeva,
ostvaruje pravo kori{}ewa bez pla}awa
naknade u 2017. godini i da za podatke na
osnovu kojih je utvrdila da ovo lice ostvaruje pravo kori{}ewa bez pla}awa naknade i
koje je dostavila Ministarstvu, odgovara pod
punom krivi~nom, prekr{ajnom i materijalnom odgovorno{}u.
Komisija za izradu Programa za{tite,
ure|ewa i kori{}ewa poqoprivrednog zemqi{ta
Predsednik Komisije
(Dejan Vukomanovi}), s.r.
^lan 1 (Aleksandar Katani}), s.r.
^lan 2 (Branimir Petrovi}), s.r.
^lan 3 (Zdravko Maksimovi}), s.r.
^lan 4 (Predrag Stankovi}), s.r.
^lan 5 (Zoran Srem~evi}), s.r.
Komisija za izradu Predloga godi{weg
programa za{tite, ure|ewa i kori{}ewa poqoprivrednog zemqi{ta na teritoriji grada
Kraqeva za 2017. godinu, koju je obrazovao
gradona~elnik grada Kraqeva Re{ewem broj:
011-26/2014-III od 10.03.2014. godine, Re{ewem
broj: 011-160/2014-III od 03.09.2014. godine i
Re{ewem broj: 011-51/2017-I od 03.03.2017.
godine, koristila je podatke iz javne evidencije o nepokretnosti i za navedene podatke
odgovara pod punom krivi~nom, prekr{ajnom
i materijalnom odgovorno{}u.
Predsednik
Dejan Vukomanovi}, dipl. in`. poq., s.r.
Zamenik predsednika
Branimir Petrovi}, s.r.
^lan Aleksandar Katani}
^lan Zdravko Maksimovi}, s.r.
^lan Zoran Srem~evi}, s.r.
^lan Predrag Stankovi}, s.r.
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Ovaj program }e se objaviti na internet
stranici grada Kraqeva.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-279/2017-I
Dana: 20. septembra 2017. godine

Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.
___________________________________________

270.

Na osnovu ~lana 29. stav 3. i 5. Zakona o
osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa
(„Slu`beni glasnik RS“, broj 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 - dr zakon, 68/15 i 62/16-US), ~lana 3. stav 3. Uredbe o kriterijumima za dono{ewe akta o mre`i pred{kolskih ustanova i akta o mre`i osnovnih {kola („Slu`beni glasnik RS“, broj 80/10) i ~lana 26.
stav 1. ta~ka 9. i ~lana 121. Statuta grada
Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“,
broj 15/13 - pre~i{}en tekst),
Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 14. jula 2017. godine, donela je

ODLUKU
O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O
MRE@I OSNOVNIH [KOLA NA
TERITORIJI GRADA KRAQEVA
^lan 1.

Mewa se ~lan 3. Odluke o mre`i osnovnih {kola na teritoriji grada Kraqeva
(„Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 26/14
i 7/17), u delu tabele sa brojem i prostornim
rasporedom osnovnih {kola, pod rednim
brojem 14, koji glasi:
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^lan 2.

^lan 3.

Ovu odluku objaviti u „Slu`benom listu grada Kraqeva“, po dobijawu saglasnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnolo{kog razvoja Republike Srbije.

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-176/2017-I
Dana: 14. jula 2017. godine

Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.
___________________________________________
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А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И
ИЗДАТАКА
1.
Укупни приходи и примања остварена по основу продаје
нефинансијске имовине
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
Буџетски суфицит/дефицит
Примања од продаје финансијске имовине
(категорија 92 осим 9211, 9221,9216, 9227, 9228)
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И
ИЗДАТАКА
Издаци за набавку финансијске имовине
(у циљу спровођења јавних политика)
Укупан фискални суфицит/дефицит
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
(конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)
Примања од задуживања (категорија 91)
Неутрошена средства из предходних година
Издаци за отплату главнице дуга (61)
Издаци за набавку финансијске имовине
(која није у циљу спровођења јавних политика)
Нето финансирање
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План за
2016. годину из
буџета

Извршено за
период од 01.0131.12.2016. годину

2.

3.

3.112.513.765,98
3.358.377.401,56
-245.863.635,58

2.897.000.764,07
2.867.959.383,64
29.041.380,43

5.500.000,00

3.197.955,81

342.000,00
-240.705.635,58

342.000,00
31.897.336,24

0,00
209.000.000,00
112.705.635,58
81.000.000,00

0,00
57.938.869,39
113.601.339,34
55.604.047,05

240.705.635,58

115.936.161,68

^lan 2.
Ukupno ostvareni teku}i prihodi i primawa od prodaje nefinansijske imovine buxeta
grada Kraqeva iznose 2.897.000.764,07 dinara, a teku}i rashodi i izdaci za nefinansijsku
imovinu buxeta grada Kraqeva za 2016. godinu iznose 2.867.959.383,64 dinara.
^lan 3.
Finansijski rezultat izvr{ewa buxeta grada Kraqeva utvr|uje se:
Prihodi i primawa po osnovu prodaje nefinansijske imovine utvr|eni su u slede}im iznosima u Ra~unu prihoda i primawa, rashoda i izdataka:
у динарима

ОПИС
1.
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8)
1. Порески приходи

Економске
Класификација
2.
71

План за
2016. годину из
буџета
3.
3.112.513.765,98
1.834.720.000,00

Извршено за
период од
01.01-31.12.2016.
годину
4.
2.897.000.764,07
1.862.333.487,03
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ОПИС
1.
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке
1.2. Порез на имовину
1.3. Порез на добра и услуге
1.4. Други порески приход
2. Донације и трансфери
2.1. Донације од иностраних држава
2.2. Донације од међународних организација
2.3. Трансфери од других нивоа власти
2.3.1. Текући трансфери од других нивоа
власти
2.3.2. Капитални трансфери од других нивоа
власти
3. Други приходи
3.1. Приходи од имовине
3.2. Приходи од продаје добара и услуга
3.3. Новчане казне и одузета имовинска корист
3.4. Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
3.5. Мешовити и неодређени приходи
4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода
5. Примања од продаје основних средстава
6. Примања од продаје природне имовине

20. septembar 2017. godine

Извршено за
период од
01.01-31.12.2016.
годину

Економске
Класификација

План за
2016. годину из
буџета

2.
711
713
714
716+719
73
731
732
733

3.
1.337.300.000,00
358.000.000,00
85.920.000,00
53.500.000,00
793.538.000,00
0,00
0,00
793.538.000,00

4.
1.406.627.340,16
315.105.759,11
84.343.276,76
56.257.111,00
846.383.853,76
0,00
0,00
846.383.853,76

7331

793.538.000,00

846.383.853,76

7332
74
741
742
743

0,00
472.755.765,98
320.129.765,98
95.560.000,00
27.820.000,00

0,00
175.020.195,75
46.217.063,27
72.637.397,81
33.577.872,92

744
745
77
81
84

12.691.000,00
16.555.000,00
2.050.000,00
1.250.000,00
8.200.000,00

7.940.002,50
14.647.859,25
2.241.441,32
1.078.742,37
9.943.043,84

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

у динарима

ОПИС

1.
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5)
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
1.1. Расходи за запослене
1.1.1. Плате, додаци и накнаде запослених
1.1.2. Социјални доприноси на терет послодавца
1.1.3. Остали расходи за запослене
1.2. Расходи за коришћење роба и услуга
1.3. Расходи по основу отплате камата

Економске
класификација
2.
4
41
411
412
413-417
42
44

План за
2016. годину из
буџета

Извршено за
период
од 01.0131.12.2016.
годину

3.
4.
3.358.377.401,56 2.867.959.383,64
2.715.925.768,56 2.567.859.040,47
651.000.000,00
646.960.692,97
522.332.800,00
521.078.382,77
93.508.000,00
93.276.128,64
35.159.200,00
32.606.181,56
1.230.521.536,56 1.164.577.284,93
4.121.000,00
1.673.650,98
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Економске
класификација

ОПИС

1.
1.4. Субвенције
1.4.1. Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
1.4.2. Субвенције приватним предузећима
1.5. Трансфери осталим нивоима власти
1.5.1. Текући трансфери осталим нивоима власти
1.5.2. Капитални трансфери осталим нивоима
власти
1.6. Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања
1.7. Остале дотације и трансфери
1.7.1. Остале текуће дотације и трансфери
1.7.2. Остале капиталне дотације
1.8. Накнаде за социјалну заштиту из буџета
1.9. Остали расходи
1.9.1. Дотације невладиним организацијама
1.9.2. Порези, обавезне таксе и казне
1.9.3. Новчане казне и пенали по решењу судова
1.9.4. Накнада штете за повреду или штету насталу
услед елементарних непогода или других природних
узорака
1.9.5. Накнада штете за повреде или штету наненту
од стране државних органа
1.10. Средства резерве
2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
2.1. Издаци за нефинансијску имовину
2.2. Природна имовина
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План за
2016. годину из
буџета

Извршено за
период
од 01.0131.12.2016.
годину

2.
45

3.
98.000.000,00

4.
76.890.106,18

451
454
463
4631

98.000.000,00
0,00
443.231.032,00
404.659.672,00

76.890.106,18
0,00
419.231.758,35
386.892.968,86

4632

38.571.360,00

32.338.789,49

464
465
4651
4652
472
48
481
482
483

10.220.000,00
59.882.000,00
54.682.000,00
5.200.000,00
102.840.000,00
108.010.200,00
62.060.000,00
4.570.200,00
11.200.000,00

10.211.000,00
56.245.017,60
56.245.017,60
0,00
91.441.796,56
100.627.732,90
60.369.177,22
3.908.529,47
9.579.995,84

484

9.750.000,00

8.388.727,31

485
499

20.750.000,00
8.100.000,00

18.381.303,06
1.200.000,00

5
51
54

642.451.633,00
502.451.633,00
140.000.000,00

300.100.343,17
285.093.215,68
15.007.127,49

Buxetski suficit kao razlika izme|u ukupnog iznosa teku}ih prihoda i primawa ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa teku}ih rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine, utvr|en je u iznosu od 29.041.380,43 dinara, odnosno
fiskalni rezultat u iznosu od 31.897.336,24 dinara.
^lan 4.
Sredstva u ukupnom iznosu od 146.050.243,33 dinara, ~ine saldo sredstava na podra~unu
izvr{ewa buxeta grada Kraqeva na dan 31.12.2016.godine.
Sredstva iz stava 1. ovog ~lana u celosti se prenose u narednu buxetsku godinu i namenski
se opredequju za finansirawe buxetskih korisnika, u skladu sa wihovom namenom, utvr|enih Odlukom o buxetu grada Kraqeva za 2017. godinu („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj
35/16) u okviru:
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razdela 5. glava 01 Gradska uprava, Program 1101 – Urbanizam i prostorno planirawe,
funkcija 620 – Razvoj zajednice, Programska aktivnost / Projekat 0003 –Upravqawe
gra|evinskim zemqi{tem, ekonomska klasifikacija 511 – Zgrade i gra|evinski objekti u iznosu od 35.000.000,00 dinara, namenski za kapitalno ulagawe prema Programu
ure|ivawa gra|evinskog zemqi{ta za 2017. godinu.;
razdela 5. glava 01 – Gradska uprava, Program 1101 – Urbanizam i prostorno planirawe, funkcija 620 – Razvoj zajednice, Programska aktivnost / Projekat 0004 – socijalno
stanovawe, ekonomska klasifikacija 472 Naknada za socijalnu za{titu iz buxeta u
iznosu od 21.048.195,60 dinara, po osnovu namenskih transfera od drugog nivoa vlasti
Komeserijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, kao bespovratna sredstva za
kupovinu seoskih ku}a sa oku}nicom i nabavku paketa pomo}i za re{avawe stambenih
potreba izbeglica;
razdela 5, glava 01- Gradska uprava, Program 1102 – Komunalne delatnosti, funkcija 630Vodosnabdevawe, Programska aktivnost / Projekat 0008 – Upravqawe i snabdevawe vodom
za pi}e, ekonomska klasifikacija 511 - Izgradwa vodovoda u iznosu od 1.977.933,60 dinara
po osnovu namenskih transfera od drugog nivoa vlasti od strane Kancelarije za upravqawe javnim ulagawima Vlade RS za realizaciju projekta Morava - 3 rekonstrukcije uli~ne
vodovodne mre`e u selu Dowa Sir~a;
razdela 5, glava 01 – Gradska uprava, Program 0701- Organizacija saobra}aja i saobra}ajne infrastrukture, funkcija 450 – Saobra}aj, Programska aktivnost / Projekat
0002 – Odr`avawe saobra}ajne infrastrukture, ekonomska klasifikacija 425 – Teku}e
popravke i odr`avawe u iznosu od 2.015.000,00 dinara namenski za ure|ewe nekategorisanih puteva i otresita (Atarski putevi) u skladu sa Godi{wim Programom za{tite, ure|ewa i kori{}ewa poqoprivrednog zemqi{ta u dr`avnoj svojini na teritoriji
grada Kraqeva za 2016. i 2017. godinu;
razdela 5. glava 01 Gradska uprava, Program 0701 – Organizacija saobra}aja i saobra}ajna infrastruktura, funkcija 450– Saobra}aj, Programska aktivnost / Projekat 0002
– Odr`avawe saobra}ajne infrastrukture, ekonomska klasifikacija 511 – Zgrade i
gra|evinski objekti u iznosu od 75.748.532,39 dinara namenski za kapitalna ulagawa u
saobra}ajnu infrastrukturu prema Programu ure|ivawa gra|evinskog zemqi{ta za
2017. godinu;
razdela 5. glava 10 – Zavod za za{titu spomenika kulture, Program 1201- Razvoj kulture, funkcija 820 – Usluge kulture, Programska aktivnost / Projekat 0001 – Funkcionisawe lokalnih ustanova kulture, ekonomska klasifikacija 424 – Specijalizovane
usluge u iznosu od 7.670.354,50 dinara, po osnovu namenskih transfera od drugog nivoa
vlasti Ministarstva kulture i informisawa RS za finansirawe vi{e projekata u
skladu sa ugovorom;

Sredstva za povra}aj u buxet RS u ukupnom iznosu od 2.590.227,24 dinara, po osnovu kona~nih izve{taja o realizaciji sredstava za projekte „Pove}awe dostupnosti arhivske gra|e“ i
„Digitalizacija projektne dokumentacije u Istorijskom arhivu grada Kraqeva, u iznosu od
770.400,00 dinara, i Ugovora o namenskim transferima u socijalnoj za{titi za 2016. godinu
u iznosu od 1.819.827,24 dinara.
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POSEBAN DEO
^lan 5.
Ukupno planirani i ostvareni teku}i prihodi i primawa buxeta grada Kraqeva prema
ekonomskoj klasifikaciji, utvr|eni su u slede}im iznosima i to:

Редни
број

Категорија

1.
1.
1.1.

2.
710000

Група

Синтетички
конто

Аналитички
конто

3.

4.

5.

711000

1.1.1.

711100

1.1.1.1.
1.1.1.2.

711110
711120

1.1.1.3.
1.1.1.4.
1.1.1.5.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.3.

711140
711160
711190
713000
713100
713120
713300
713310
713400

1.2.3.1.
1.2.4.
1.2.4.1.
1.3.
1.3.1.

713420
713600
713610
714000
714500

1.3.1.1.
1.3.1.2.

714510
714540

1.3.1.3.
1.3.1.4.
1.3.1.5.
1.4.
1.4.1.

714550
714560
714570

1.4.1.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.

716000
716100
716110
730000
731000
731100
731140

2.1.2.
2.1.2.1.
2.2.
2.2.1.

731200
731240
732000
732100

ОПИС

План за
2016. годину
из буџета

Остварено за
период 01.0131.12.2016.
године

%
8/7

6.

7.

8.

9.

Порези
Порез на доходак, добит и капиталне
добитке
Порези на доходак и капиталне добитке које
плаћају физичка лица
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних
делатности
Порез на приходе од имовине
Порез на приходе од осигурања лица
Порез на друге приходе
Порез на имовину
Периодични порези на непокретности
Порез на имовину
Порез на заоставштину, наслеђе и поклон
Порез на наслеђе и поклон
Порез на финансијске и капиталне
трансакције
Порез на капиталне трансакције
Други периодични порези на имовину
Порез на акције на име и уделе
Порез на добра и услуге
Порези, таксе и накнаде на употребу добара,
на дозволу да се добра употребљавају или
делатности обављају
Порез, таксе и накнаде на моторна возила
Накнаде за коришћење добара од општег
интереса
Концесионе накнаде и боравишне таксе
Општинске и градске накнаде
Општинске и градске комуналне таксе
Други порези
Други порези које искључиво плаћају
предузећа, односно предузетници
Комунална такса на фирму
Донације и трансфери
Донације од иностраних држава
Текуће донације од иностраних држава
Текуће донације од иностраних држава у
корист нивоа градова
Капиталне донације од иностраних држава
Капиталне донације од иностраних држава у
корист нивоа градова
Донације од међународних органзација
Текуће донације од међународних
органзација

1.834.720.000,00

1.862.333.487,03

101,51

1.337.300.000,00

1.406.627.340,16

105,18

1.337.300.000,00
1.105.000.000,00

1.406.627.340,16
1.141.341.214,94

105,18
103,29

107.750.000,00
3.050.000,00
0,00
121.500.000,00
358.000.000,00
280.000.000,00
280.000.000,00
17.500.000,00
17.500.000,00

104.800.432,45
3.504.328,61
0,00
156.981.364,16
315.105.759,11
235.616.312,18
235.616.312,18
14.227.132,96
14.227.132,96

97,26
85,29
0,00
129,20
88,02
84,15
84,15
81,30
81,30

60.500.000,00
60.500.000,00
0,00
0,00
85.920.000,00

65.262.313,97
65.262.313,97
0,00
0,00
84.343.276,76

107,87
107,87
0,00
0,00
98,16

85.920.000,00
55.010.000,00

84.343.276,76
52.490.590,20

98,16
95,42

850.000,00
1.500.000,00
28.500.000,00
60.000,00
53.500.000,00

1.112.179,08
1.846.645,00
28.887.762,48
6.100,00
56.257.111,00

130,84
123,11
101,36
10,17
105,15

53.500.000,00
53.500.000,00
793.538.000,00
0,00
0,00

56.257.111,00
56.257.111,00
846.383.853,76
0,00
0,00

105,15
105,15
106,66
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
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Редни
број

Категорија

1.
2.2.1.1.

2.

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Група

Синтетички
конто

Аналитички
конто

3.

4.

5.
732140

2.2.2.

732200

2.2.2.1.

732240

2.3.
2.3.1.
2.3.1.1.

733000
733100
733140

2.3.2.

733200

2.3.2.1.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.

733240
740000
741000
741100
741140

3.1.2.
3.1.2.1.
3.1.3.

741200
741240
741400

3.1.3.1.

741410

3.1.3.
3.1.3.1.
3.1.3.2.

741500
741510
741520

3.1.3.3.

741530

3.1.3.4.

741540

3.1.3.5.

741550

3.1.3.6.
3.2.
3.2.1.

741560
742000
742100

3.2.1.1.

742140

3.2.2.
3.2.2.1.
3.2.2.2.
3.2.3.

742200
742240
742250
742300

3.2.3.1.
3.3.
3.3.1.
3.3.1.1.
3.3.1.2.

742340
743000
743300
743320
743340

ОПИС
6.
Текуће донације међународних организација
у корист нивоа градова
Капиталне донације од међународних
органзација
Капиталне донације међународ.
организација у корист нивоа градова
Трансфери од других нивоа власти
Текући трансфери од других нивоа власти
Текући трансфери од других нивоа власти у
корист нивоа градова
Капитални трансфери од других нивоа
власти
Капитални трансфери од других нивоа
власти у корист нивоа градова
Други приходи
Приходи од имовине
Камате
Камате на средства консолидованог рачуна
трезора града
Дивиденде
Дивиденде буџета града
Приходи од имовине који припада
имаоцима полисе осигурања
Приходи од имовине који припада
имаоцима полиса осигурања
Закуп непроизведене имовине
Накнада за коришћење природних добара
Накнада за коришћење шумског и
пољопривредног земљишта
Накнада за коришћење простора и
грађевинског земљишта
Накнаде за коришћење речних обала,
туристичких погодности и бања
Накнада за коришћење добара од општег
интереса у произвдњи електричне енергије
и производњи нафте и гаса
Коришћење ваздухопловног простора
Приходи од продаје добара и услуга
Приходи од продаје добара и услуга или
закупа од стране тржишних организација
Приходи од продаје добара или услуга од
стране тржишних организација у корист
нивоа градова
Таксе и накнаде
Таксе у корист нивоа града
Таксе у корист нивоа општине
Споредне продаје добара и услуга које врше
државне нетржишне јединице
Приходи буџета града од споредне продаје
добара и услуге које врше државне
нетржишне јединице
Новчане казне и одузета имовинска
корист
Приходи од новчаних казни за прекршаје
Приходи од новчаних казни за прекршаје у
корист нивоа Републике
Приходи од новчаних казни за прекршаје у
корист нивоа градова

20. septembar 2017. godine
План за
2016. годину
из буџета

Остварено за
период 01.0131.12.2016.
године

%
8/7

7.

8.

9.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
793.538.000,00
793.538.000,00

0,00
846.383.853,76
846.383.853,76

0,00
106,66
106.66

793.538.000,00

846.383.853,76

106,66

0,00

0,00

0,00

0,00
472.755.765,98
320.129.765,98
9.500.000,00

0,00
175.020.195,75
46.217.063,27
7.918.019,23

0,00
37,02
14,44
83,35

9.500.000,00
0,00
0,00

7.918.019,23
0,00
0,00

83,35
0,00
0,00

300.000,00

227.280,00

75.76

300.000,00
310.329.765,98
0,00

227.280,00
38.071.764,04
0,00

75,76
12,27
0,00

5.000.000,00

4.544.645,96

90,89

305.314.765,98

33.518.838,08

10,98

15.000,00

8.280,00

55,20

0,00
0,00
95.560.000,00

0,00
0,00
72.637.397,81

0,00
0,00
76,01

39.560.000,00

35.154.565,35

88,86

39.560.000,00
43.500.000,00
18.500.000,00
25.000.000,00

35.154.565,35
23.367.396,18
19.897.292,75
3.470.103,43

88,86
53,72
107,55
13,88

12.500.000,00

14.115.436,28

112,92

12.500.000,00

14.115.436,28

112,92

27.820.000,00
27.820.000,00

33.577.872,92
33.577.872,92

120,70
120,70

22.500.000,00

28.670.872,92

127,43

5.320.000,00

4.907.000,00

92,24
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Редни
број

Категорија

1.
3.3.1.3.

2.

Група

Синтетички
конто

Аналитички
конто

3.

4.

5.
743350

3.3.2.
3.3.2.1.
3.3.3.
3.3.3.1.

743400
743440
743500
743520

3.4.

744000

3.4.1.

744100

3.4.1.1.

744140

3.4.2.

744200

3.4.2.1.

744240

3.5.
3.5.1.
3.5.1.1.
4.

745000
745100
745140
770000

4.1.

771000

4.1.1.

771100

4.1.1.1.

771110

4.2.

772000

4.2.1.

772100

4.2.1.1.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.1.1.

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

772110
810000
811000
811100
811140

5.2.
5.2.1.
5.2.1.1.

812000

5.3.

813000

812100
812140

5.3.1.

813100

5.3.1.1.

813140

6.
6.1.
6.1.1.
6.1.1.1.

840000

7.
7.1.

910000

841000
841100
841140
911000

ОПИС
6.
Приходи од новчаних казни за прекршаје у
корист нивоа општина
Приходи од пенала
Приходи од пенала у корист нивоа градова
Приходи од одузете имовинске користи
Приходи од одузете имовинске користи у
корист нивоа Републике
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Текући добровољни трансфери од физичких
и правних лица
Текући добров. трансф. од физ.и правних
лица у корист нивоа градова
Капитални добровољни трансфери од
физичких и правних лица
Капит. добровољни трансф. од физичких и
правних лица у корист нивоа градова
Мешовити и неодређени приходи
Мешовити и неодређени приходи
Мешовити и неодређени приходи у корист
нивоа градова
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода из претходне године
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода из претходне године
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода из претходне године
Примања од продаје основних средстава
Примања од продаје непокретности
Примања од продаје непокретности
Примања од продаје непокретности у
корист нивоа градова
Примања од продаје покретне имовине
Примања од продаје покретне имовине
Примања од продаје покретних ствари у
корист нивоа градова
Примања од продаје осталих основних
средстава
Примања од продаје осталих основних
средстава
Примања од продаје осталих основ.
средстава у корист нивоа градова
Примања од продаје природне имовине
Примања од продаје земљишта
Примања од продаје земљишта
Примања од продаје земљишта у корист
нивоа градова
Примања од задужења
Примања од домаћих задужења
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План за
2016. годину
из буџета

Остварено за
период 01.0131.12.2016.
године

%
8/7

7.

8.

9.

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

12.691.000,00

7.940.002,50

62,56

6.348.000,00

6.347.117,50

99,99

6.348.000,00

6.347.117,50

99,99

6.343.000,00

1.592.885,00

25,11

6.343.000,00
16.555.000,00
16.555.000,00

1.592.885,00
14.647.859,25
14.647.859,25

25,11
88,48
88,48

16.555.000,00

14.647.859,25

88,48

2.050.000,00

2.241.441,32

109,34

1.800.000,00

2.190.405,76

121,69

1.800.000,00

2.190.405,76

121,69

1.800.000,00

2.190.405,76

121,69

250.000,00

51.035,56

20,41

250.000,00

51.035,56

20,41

250.000,00
1.250.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00

51.035,56
1.078.742,37
1.066.639,62
1.066.639,62

20,41
86,30
88,89
88,89

1.200.000,00
0,00
0,00

1.066.639,62
0,00
0,00

88,89
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

12.102,75

24,21

50.000,00

12.102,75

24,21

50.000,00
8.200.000,00
8.200.000,00
8.200.000,00

12.102,75
9.943.043,84
9.943.043,84
9.943.043,84

24,21
121,26
121,26
121,26

8.200.000,00
209.000.000,00
209.000.000,00

9.943.043,84
57.938.869,39
57.938.869,39

121,26
27,72
27,72
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Редни
број

Категорија

1.
7.1.1.

2.
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Група

Синтетички
конто

Аналитички
конто

3.

4.

5.

911100
7.1.1.1.

911140

7.1.2.
911200
7.1.2.1.

911240

7.1.3.
911400
7.1.2.1.
8.

911440
920000

8.1.

921000

8.1.1.

921600

8.1.1.1.

921640

8.1.2.

921900

8.1.2.1.

921940
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ОПИС
6.
Примања од емитовања домаћих хартија од
вредности, изузев акција
Примања од емитовања домаћих хартија од
вредности, изузев акција, у корист нивоа
градова
Примања од задуживања од осталих нивоа
власти
Примања од задужив. од осталих нивоа
власти у корист нивоа градова
Примања од задуживања од пословних
банака у земљи
Примања од задуж. од послов. банака у
земљи у корист нивоа градова
Примања од продаје финансијске
имовине
Примања од продаје домаће финансијске
имовине
Примања од отплате кредита датих
физичким лицима и домаћинствима у земљи
Примања од отплате кредита датих
домаћин. у земљи у корист нивоа градова
Примања од продаје домаћих акција и
осталог капитала
Примања од продаје домаћих акција и
осталог капитала у корист нивоа града
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
(7+8+9):

План за
2016. годину
из буџета

Остварено за
период 01.0131.12.2016.
године

%
8/7

7.

8.

9.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

209.000.000,00

57.938.869,39

27,72

209.000.000,00

57.938.869,39

27,72

5.500.000,00

3.197.955,81

58,14

5.500.000,00

3.197.955,81

58,14

5.500.000,00

3.197.955,81

58,14

5.500.000,00

3.197.955,81

58,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.327.013.765,98

2.958.137.589,27

88,91

^lan 6.
Ukupno planirani i izvr{eni teku}i rashodi, izdaci za nabavku nefinansijske imovine
i izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine iz sredstava buxeta grada Kraqeva u periodu od 01. januara do 31. decembra 2016. godine, prema ekonomskim klasifikacijama, utvr|uju se u slede}im iznosima, i to:
у динарима

Позиција

Екон.
клас.

1.

2.

1.
1
2
3
4
5
6
7
8

411000
412000
413000
414000
415000
416000
421000
422000

ОПИС

План за
2016. годину
из буџета

Извршено за
период 01.0131.12.2016.
године

%
5/4

3.

4.

5.

6.

КОНСОЛИДАЦИЈА ИЗДАТАКА ИЗ БУЏЕТА
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања

522.332.800,00
93.508.000,00
1.570.000,00
9.055.000,00
14.258.000,00
10.276.200,00
321.760.800,00
2.450.000,00

521.078.382,77
93.276.128,64
1.499.124,92
7.564.065,84
13.477.566,97
10.065.423,83
313.483.905,47
2.080.261,18

99,76
99,75
95,49
83,53
94,53
97,95
97,43
84,91
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Позиција

Екон.
клас.

1.

2.

9
10
11
12
13
14
15
16

423000
424000
425000
426000
431000
441000
444000
451000

17
18
19
20
21
22

454000
472000
481000
482000
483000
484000

23

485000

24

499000

25
26
27
28
29
30
31
32
2.
33
34

511000
512000
513000
515000
523000
541000
611000
621000
463100
463200

3.
35
4.
36
37

464100
465100
465200
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ОПИС
3.

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортизација некретнина и опреме
Отплата камата домаћим пословним банкама
Пратећи трошкови задуживања
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Субвенције приватним предузећима
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Порези,обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних узрока
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Средства резерве:
Стална резерва
1.000.000,00
Текућа резерва
7.100.000,00
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају
Земљиште
Отплата главнице домаћим пословним банкама
Набавка домаће финансијске имовине
Трансфери осталим нивоима власти
Текући трансфери осталим нивоима власти
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања
Текуће дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања
Остале дотације и трансфери
Остале текуће дотације и трансфери
Остале капиталне дотације и трансфери
СВЕГА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА:

План за
2016. годину
из буџета
4.

Broj 21 - Strana 23
Извршено за
период 01.0131.12.2016.
године

%
5/4
6.

5.

244.007.050,00
208.063.166,56
399.845.520,00
54.395.000,00
0,00
3.500.000,00
621.000,00

216.176.036,76
191.443.890,64
388.036.798,09
53.356.392,79
0,00
1.528.373,39
145.277,59

88,59
92,01
97,05
98,09
0,00
43,67
23,39

98.000.000,00
0,00
102.840.000,00
62.060.000,00
4.250.200,00
11.200.000,00

76.890.106,18
0,00
91.441.796,56
60.369.177,22
3.908.529,47
9.579.995,84

78,46
0,00
88,92
97,28
91,96
85,54

9.750.000,00

8.388.727,31

86,04

20.750.000,00
8.100.000,00

462.480.000,00
37.011.633,00
0,00
2.960.000,00
0,00
140.000.000,00
81.000.000,00
342.000,00

18.381.303,06
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
246.835.366,01
35.481.509,19
0,00
2.776.340,48
0,00
15.007.127,49
55.604.047,05
342.000,00

88,58
14,81
0,00
16,9
53,37
95,87
0,00
93,80
0,00
10,72
68,65
100,00

404.659.672,00
38.571.360,00

386.892.968,86
32.338.789,49

95,61
83,84

10.220.000,00

10.211.000,00

99,91

59.682.000,00
200.000,00
3.439.719.401,56

56.245.017,60
0,00
2.923.905.430,69

92,24
0,00
85,00

1.100.000,00
7.100.000,00

Ukupni rashodi i izdaci buxeta grada Kraqeva u 2016. godini prema funkcionalnoj klasifikaciji izvr{eni su u slede}im iznosima (kolona 4):
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20. septembar 2017. godine
у дин.

ОПИС

ФУНКЦИОНАЛНА
КЛАСИФИКАЦИЈА

ПЛАН ЗА
2016. годину

Извршено за период
01.01-31.12.2016.
године

2

3

4

1
Незапосленост
Социјална помоћ угроженом становништву,
некласификована на другом месту
Социјална заштита некласификована на другом
месту
Извршни и законодавни орган, финансијски и
фискални послови и спољни послови
Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту
Трансакције јавног дуга
Судови
Општи економски и комерцијални послови и
послови по питању рада
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов
Саобраћај
Туризам
Заштита животне средине некласификована на
другом месту
Развој заједнице
Услуге јавног здравства
Услуге рекреације и спорта
Услуге културе
Предшколско образовање
Основно образовање
Средње образовање
УКУПНО:

050

10.220.000,00

10.211.000,00

070

74.665.440,00

71.999.844,52

090

108.715.000,00

94.643.604,75

110

235.247.000,00

205.093.941,38

160
170
330

156.767.067,00
85.000.000,00
9.155.000,00

143.595.351,92
57.268.238,42
8.898.606,33

410
420
450
473

867.594.520,00
82.375.000,00
28.026.000,00
15.773.000,00

515.301.008,80
66.438.083,57
27.201.524,19
15.634.837,14

560
620
740
810
820
911
912
920

40.553.950,74
809.539.000,00
23.950.000,00
33.560.700,00
224.750.131,82
289.212.000,00
235.314.492,00
109.301.100,00
3.439.719.401,56

38.269.600,79
803.389.341,04
23.598.971,43
30.546.830,14
209.240.320,87
278.941.383,00
223.541.879,73
100.091.062,67
2.923.905.430,69

^lan 7.
Iz sredstava buxeta grada Kraqeva finansirani su rashodi i izdaci prema programskoj
klasifikaciji u 2016. godini u slede}im iznosima:
у динарима

Шифра
Назив
Програм
1.
1101

Програмска
активност/
Пројекат
2.
1101-0001
1101-0002

3.
Програм 1. Локални развој и
просторно планирање
Стратешко, просторно и урбанистичко
планирање
Уређивање грађевинског земљишта

Одлука о
буџету
2016

Јануар –
Децембар
2016

4.
112.590.000,00

5.
111.154.369,24

68.420.000,00
44.170.000,00

68.269.285,94
42.885.083,30

Структура
%

6.
3,8

20. septembar 2017. godine
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Шифра
Назив
Програм

Програмска
активност/
Пројекат

0601

Програм 2. Комунална делатност
0601-0001
0601-0002
0601-0003
0601-0004
0601-0005
0601-0006
0601-0007
0601-0008
0601-0009
0601-0010
0601-0011
0601-0012
0601-0013
0601-0014

1501
1501-0001
1501-0002
1501-0003
1501-0004
1501-0005
1502
1502-0001
1502-0002
0101
0101-0001
0101-0002
0101-0003
0401
0401-0001
0401-0002
0401-0003
0401-0004
0701
0701-0001
0701-0002
2001
2001-0001
2002

Водоснабдевање
Управљање отпадним водама
Одржавање депонија
Даљинско грејање
Јавни превоз
Паркинг сервис
Уређивање, одржавање и коришћење
пијацa
Јавна хигијена
Уређење и одржавање зеленила
Јавна расвета
Одржавање гробаља и погребне услуге
Одржавање стамбених зграда
Ауто-такси превоз путника
Остале комуналне услуге
Програм 3. Локални економски развој
Подршка постојећој привреди
Унапређење привредног амбијента
Подстицаји за развој предузетништва
Одржавање економске инфраструктуре
Финансијска подршка локалном
економском развоју
Програм 4. Развој туризма

Одлука о
буџету
2016
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Јануар –
Децембар
2016

Структура
%

304.270.000,00

302.750.112,97

5.000.000,00
17.300.000,00
5.610.000,00

4.995.078,78
17.013.409,96
5.504.669,20

75.020.000,00
47.960.000,00
143.205.000,00

74.978.865,92
47.958.438,07
142.125.410,32

10.175.000,00
0,00

10.174.240,72
0,00

0,00

15.773.000,00

15.634.837,14

0,5

10.673.000,00
5.100.000,00
82.375.000,00

10.544.397,19
5.090.439,95
66.438.083,57

2,3

82.375.000,00

66.438.083,57

40.553.950,74

38.269.600,79

40.553.950,74

38.269.600,79

10,4

Управљање развојем туризма
Туристичка промоција
Програм 5. Развој пољопривреде
Унапређење услова за пољопривредну
делатност
Подстицаји пољопривредној производњи
Рурални развој
Програм 6. Заштита животне средине
Управљање заштитом животне средине и
природних вредности
Управљање комуналним отпадом
Праћење квалитета елемената животне
средине
Заштита природних вредности и
унапређење подручја са природним
својствима
Програм 7. Путна инфраструктура
Управљање саобраћајном
инфраструктуром
Одржавање путева
Програм 8. Предшколско васпитање

306.820.000,00

304.780.079,50

10,4

306.820.000,00
241.577.200,00

304.780.079,50
237.600.573,56

8,1

Функционисање предшколских установа
Програм 9. Основно образовање

241.577.200,00
235.314.492,00

237.600.573,56
223.541.879,73

7,6

1,3
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Шифра

Одлука о
буџету
2016

Назив
Програм

Програмска
активност/
Пројекат
2002-0001

2003

Функционисање основних школа
Програм 10. Средње образовање

2003-0001

0901

1801

1201

1301

0602

20. septembar 2017. godine

Функционисање средњих школа
Програм 11. Социјална и дечја
заштита
0901-0001
Социјалне помоћи
0901-0002
Прихватилишта, прихватне станице и
друге врсте смештаја
0901-0003
Подршка социо-хуманитарним
организацијама
0901-0004
Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге
0901-0005
Активности Црвеног крста
Програм 12. Примарна здравствена
заштита
1801-0001
Функционисање установа примарне
здравствене заштите
Програм 13. Развој културе
1201-0001
Функционисање локалних установа
културе
1201-0002
Подстицаји културном и уметничком
стваралаштву
Програм 14. Развој спорта и омладине
1301-0001
Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима
1301-0002
Подршка предшколском, школском и
рекреативном спорту и масовној
физичкој култури
1301-0003
Одржавање спортске инфраструктуре
Програм 15. Локална самоуправа
0602-0001
Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
0602-0002
Месне заједнице
0602-0003
Управљање јавним дугом
0602-0004
Општинско јавно правобранилаштво
0602-0005
Заштитник грађана
0602-0006
Информисање
0602-0007
Канцеларија за младе
0602-0008
Програми националних мањина
0602-0009
Правна помоћ
0602-0010
Резерве
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

Јануар –
Децембар
2016

Структура
%

235.314.492,00
109.301.100,00

223.541.879,73
100.091.062,67

3,4

109.301.100,00
81.040.440,00

100.091.062,67
75.701.652,71

2,6

65.340.440,00

63.830.773,40

6.750.000,00

3.422.903,73

8.950.000,00

8.447.975,58

23.950.000,00

23.598.971,43

0,8

23.950.000,00
224.750.131,82

23.598.971,43
209.240.320,87

7,2

197.242.622,00

182.940.787,62

27.507.509,82
33.560.700,00

26.299.533,25
30.546.830,14

1,0

33.560.700,00
1.627.843.387,00

30.546.830,14
1.184.557.056,37

40,5

1.578.671.320,00
25.017.067,00

1.138.563.506,96
22.844.943,08

9.155.000,00

8.898.606,33

15.000.000,00

14.250.000,00

3.439.719.401,56

2.923.905.430,69

100,0

^lan 8.
Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine, izdaci za otplatu glavnice
i nabavku finansijske imovine iz sredstava buxeta grada Kraqeva u periodu od 01. januara
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do 31. decembra 2016. godine, izvr{eni su u ukupnom iznosu od 2.923.905.430,69 dinara, finansirani iz svih izvora finansirawa iskazani po korisnicima i programima u koloni 10.
Ukupni rashodi i izdaci iz konsolidovanih izve{taja direktnih buxetskih korisnika
za indirektne korisnike iz dodatih prihoda i primawa izvr{ene su u ukupnom iznosu od
243.264.000,00 dinara, i iskazani po korisnicima i programima u koloni 11.

Раздео

Глава

Функц.

Позиција

Програм

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

Пројектне
актив./
Прој

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

01

Екон.
клас.

7.

0602
0602-0001
110
1

411000

2

412000

3
4
5
6

413000
414000
415000
416000

7
8
9

421000
422000
423000

10
11
12
13
14
15

423000
424000
425000
426000
444000
465000

01

ОПИС

План за
2016. годину
из буџета

Извршено за
период 01.01.31.12.2016.
године

8.

9

10.

СКУПШТИНА
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Функционисање локалне
самоуправе и градских општина
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови
и спољни послови
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
-Штампања службеног листа и
односе са јавношћу 1.600.000,00
-Mедијске услуге
(пренос седница скупштине)
4.500.000,00
-Скупштинскe комисијe и
накнаде одборника,
функционерски додатак
и др.накнаде
31.000.000,00
-Репрезентација и остале опште
услуге
1.250.000,00
Трошкови спровођења избора
Специјализовне услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Укупно за функцију 110:
Извори финансирања за главу
01:
Приходи из буџета

Расходи
и издаци
из
консолидованих
извештаја
11

%
10/9

12

6.650.000,00

6.086.134,06

91,52

1.190.000,00
10.000,00
50.000,00
90.000,00

1.089.418,02
0,00
0,00
70.406,24
0,00

91,55
0,00
0,00
78,23
0,00

0,00
590.000,00
50.000,00
38.350.000,00

472.920,38
3.715,00
39.546.330,33

80,16
7,43
103,12

7.500.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
815.000,00
55.445.000,00

7.345.113,84
0,00
0,00
126.328,60
0,00
726.339,64
55.466.706,11

97,93
0,00
0,00
84,22
0,00
89,12
100,04

55.445.000,00
55.445.000,00

55.466.706,11
55.466.706,11

100,04
100,04

Глава

Функц.

Позиција

Програм
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Раздео
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Пројектне
актив./
Прој

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2

01

Екон.
клас.

7.

0602
0602-0001
110
16

411000

17

412000

ОПИС

План за
2016. годину
из буџета

Извршено за
период 01.01.31.12.2016.
године

8.

9

10.

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Функционисање локалне
самоуправе и градских општина
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови
и спољни послови
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца

Расходи
и издаци
из
консолидованих
извештаја
11

%
10/9

12

2.950.000,00

2.949.572,23

99,99

530.000,00

527.973,41

99,62

0,00

0,00

0,00

18

413000

Накнаде у натури

19

414000

Социјална давања запосленима

20.000,00

0,00

0,00

20

415000

220.000,00

212.670,76

96,67

21

416000

Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи

0,00

0,00

0,00

22

421000

Стални трошкови

250.000,00

203.928,56

81,57

23

422000

Трошкови путовања

20.000,00

1.875,00

9,38

24

423000

Услуге по уговору

4.050.000,00

3.881.000,65

95,83

25
26

426000
465000

0,00
390.000,00

0,00
375.928,59

0,00
96,39

27
28

499000
499000

Материјал
Остале дотације и трансфери
СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
Стална резерва
Текућа резерва
Укупно за функцију 110:
Извори финансирања за главу 01:
Приходи из буџета
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Функционисање локалне
самоуправе и градских општина
Незапосленост
Дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања
-Подстицај у запошљавању са НЗС
Укупно за функцију 050:
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови
и спољни послови
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима

1.000.000,00
7.100.000,00
16.530.000,00
16.530.000,00
16.530.000,00

1.200.000,00
8.152.949,20
8.152.949,20
8.152.949,20

0,00
16,90
49,32
49,32
49,32

10.220.000,00

10.211.000,00

99,91

10.220.000,00

10.211.000,00

99,91

4.380.000,00

4.261.259,08

97,29

785.000,00
0,00
30.000,00

762.765,40
0,00
0,00

97,17
0,00
0,00

01
3
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01
0602
0602-0001
050
29

464000

110
30

411000

31

412000

32
33

413000
414000

Функц.

2.

3.

Програм

Глава

1.

Позиција

Раздео

20. septembar 2017. godine

Пројектне
актив./
Прој

4.
34
35

5.

6.

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Екон.
клас.

7.
415000
416000

36
37
38

421000
422000
423000

39

423000

40

424000

41
42
43
44
45

425000
426000
444000
465000
621000

160
46

483000

47

484000

48

485000

090
0901
49

0901-0001.1

465000

50

0901-0002.1

465000

ОПИС

8.
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
-Превођење, котизације и односе
са јавношћу
2.500.000,00
-Комисије и радна тела
извршних органа и остале
стручне услуге
5.800.000,00
-Репрезентација
4.000.000,00
-Остали расходи 3.000.000,00
Средства за обезбеђивање јавног
превоза
Специјализоване услуге
-Комисија мртвозорци
1.750.000,00
-Остале специјализоване услуге
5.000.000,00
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Набавка домаће финансијске
имовине
Укупно за функцију110:
Опште јавне услуге
некласификоване на другом
месту
Новчане казне и пенали по
решењу судова
-Накнада за одузето невраћено
земљиште по решењу
судова
Накнаде штете за повреде или
штету насталу услед
елементарних непогода или
других природних узрока
Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране
државних органа
Укупно за функцију 160:
Социјална заштита
некласификована на другом
месту
Стратегија социјалне политике
града Краљева 2013-2020
Смањење сиромаштва и
унапређење могућности
запошљавања маргинализованих
и угрожених група
становништва са фокусом на
ромкиње у Србији
Изградња објеката за социјално
становање

План за
2016. годину
из буџета
9
250.000,00

Broj 21 - Strana 29

Извршено за
период 01.01.31.12.2016.
године
10.
197.497,17
0,00

Расходи
и издаци
из
консолидованих
извештаја
11

%
10/9

12
79,00
0,00

0,00
500.000,00
500.000,00
15.300.000,00

408.048,90
437.115,18
14.927.776,84

81,61
87,42
97,57

130.000.000,00
6.750.000,00

109.496.624,10
6.318.613,07

84,23
93,61

3.900.000,00
0,00
535.000,00
342.000,00

3.797.150,60
0,00
525.435,73
342.000,00

97,36
0,00
98,21
100,00

163.272.000,00

141.474.286,07

86,65

10.500.000,00

9.386.087,15

89,39

9.750.000,00

8.388.727,31

86,04

15.012.824,98

96,86

15.500.000,00
35.750.000,00

32.787.639,44

91,71

1.175.000,00

1.172.646,93

99,80

200.000,00

0,00

0,00

Функц.

2.

3.

Програм

Глава

1.

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Позиција

Раздео

Strana 30 - Broj 21

Пројектне
актив./
Прој

4.
51

5.

6.
0901-0002.2

Екон.
клас.

7.
465000

160
0602
52
53

0602-0001.1
0602-0001.2

424000
424000

54

0602-0001.3

424000

0602-0006.1

424000

0602
55

01
13

4

01
0602
0602-0004
330
56

411000

57

412000

58
59
60
61

413000
414000
415000
416000

62
63
64
65
66
67
68
69
70

421000
422000
423000
424000
425000
426000
465000
482000
485000

71

512000

ОПИС

8.
Урбана регенерација насеља у
Доситејевој улици
Укупно за пројекте:
Укупно за функцију 090:
Опште јавне услуге
некласификоване на друг. месту
Локални акциони план родне
равноправности града Краљева
за период 2014-2018. године
Функционисање СОС службе
Практична жена – Курс
самоодбране
Жене у визуелној уметности
Укупно за пројекте:
Стратегија развоја система
јавног информиса. у РС
Суфинансирање пројеката од
јавног интереса у области јавног
информисања
Укупно за пројекте:
Укупно за функцију 160:
Извори финансирања за главу
01:
Приходи из буџета
Нераспоређени приходи
(позиција 47 (484000)
ГРАДСКО ЈАВНО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Градско јавно
правобранилаштво
Судови
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези,обавезне таксе и казне
Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране
државних органа
Машине и опрема

20. septembar 2017. godine

План за
2016. годину
из буџета

Извршено за
период 01.01.31.12.2016.
године

9

10.

Расходи
и издаци
из
консолидованих
извештаја
11

%
10/9

12

5.000.000,00
6.375.000,00
6.375.000,00

2.529.161,26
3.701.808,19
3.701.808,19

240.000,00

240.000,00

100,00

150.000,00
50.000,00
440.000,00

150.000,00
49.952,22
439.952,22

100,00
99,90
99,99

15.000.000,00
15.440.000,00
15.440.000,00

14.250.000,00
14.250.000,00
14.689.952,22

95,00
95,00
95,14

231.057.000,00
228.681.000,00

202.864.685,92
200.488.685,92

87,80
87,70

2.376.000,00

2.376.000,00

100,00

6.380.000,00

6.361.002,18

99,70

1.145.000,00
55.000,00
25.000,00
5.000,00

1.138.619,34
41.719,37
0,00
0,00

99,44
75,85
0,00
0,00

0,00
220.000,00
5.000,00
150.000,00
10.000,00
70.000,00
250.000,00
750.000,00
20.000,00

0,00
188.423,24
0,00
136.269,02
1.500,00
66.350,40
170.185,12
746.689,66
8.884,00

0,00
85,65
0,00
90,85
15,00
94,79
68,07
99,56
44,42

0,00
70.000,00

0,00
38.964,00

0,00
55,66

3.701.808,19

50,58
58,07
58,07

Функц.

2.

3.

Програм

Глава

1.

Позиција

Раздео

20. septembar 2017. godine

Пројектне
актив./
Прој

4.
72

5.

6.

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Екон.
клас.

7.
515000

01
5

01
0602
0602-0001
090
73

472000

74

472000

75

472000

76
77

472000
472000

78
79

472000
472000

80

472000

160
81

451000

82

454000

83

481000

84

481000

ОПИС

8.
Нематеријална имовина
Укупно за функцију 330:
Извори финансирања за главу 01:
Приходи из буџета
ГРАДСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Функционисање локалне
самоуправе и градских општина
Социјална заштита
некласификована на другом
месту
Накнаде за допунско
материјално обезбеђење
Накнада за превоз одређених
категорија
Накнада незапосленим
породиљама
Накнада за стипендије
Накнада за исхрану, превоз и
смештај ученика и остале
накнаде
Накнада за народну кухињу
Накнада за прворођену бебу и
вантелесну оплодњу
Накнада за учешће у
финансирању пројекта за
интерно расељена лица
Укупно за функцију 090:
Опште јавне услуге
некласификоване на друг. месту
Субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Подстицајна средства за развој
сеоског туризма у износу од
8.000.000,00
Део средстава у износу од
10.000.000,00 односи се на
Програм Подршке за
спровођење пољ.пол.и
пол.рурал.развоја
Субвенције приватним
предузећима
Дотације невладиним
организацијама
-Јавна овлаш. поверена Црвеном
крсту Краљево
Дотације невладиним
организацијама
-Редовно финансирање
политичких субјеката
1.865.000,00
-Финансирање изборне кампање
1.245.000,00
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План за
2016. годину
из буџета

Извршено за
период 01.01.31.12.2016.
године

9

10.

Расходи
и издаци
из
консолидованих
извештаја
11

%
10/9

0,00
9.155.000,00
9.155.000,00
9.155.000,00

0,00
8.898.606,33
8.898.606,33
8.898.606,33

12
0,00
97,20
97,20
97,20

4.200.000,00

3.699.008,00

88,07

21.000.000,00

19.243.960,01

91,64

52.000.000,00
4.800.000,00

48.475.135,87
4.800.000,00

93,22
100,00

1.000.000,00
4.000.000,00

797.006,00
3.943.872,79

79,70
98,60

9.500.000,00

9.468.847,24

99,67

5.840.000,00
102.340.000,00

513.966,65
90.941.796,56

8,80
88,86

18.000.000,00

12.403.640,00

68,91

0,00

0,00

0,00

6.500.000,00

6.480.000,00

99,69

3.110.000,00

3.021.964,02

97,17

Функц.

2.

3.

Програм

Глава

1.

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Позиција

Раздео

Strana 32 - Broj 21

Пројектне
актив./
Прој

4.
85

5.

6.

86

Екон.
клас.

7.
481000

481000

170
87

441000

88
89

444000
611000

410
90

411000

91

412000

92
93
94
95

413000
414000
415000
416000

96

421000

97
98

422000
423000

99

423000

100
101

423000
424000

102

425000

ОПИС

8.
Дотације невладиним
организацијама
-Дотације спортским
организ.спортских удружења
Дотације невладиним
организацијама
-Дотације осталим удружењима
Укупно за функцију 160:
ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА
ЈАВНИ ДУГ
Трансакције јавног дуга
Отплата камата домаћим
пословним банкама
Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице домаћим
кредиторима
Укупно за функцију 170:
Општи економски и
комерцијални послови и послови
по питању рада
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Комунална делатност из
Програма уређивања у износу од
10.100.000,00
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Део средстава за услуге
спровођења Програма
уређивања у износу од
11.399.000,00
Регионална агенција Рашког и
Моравичког округа
Чланарина СКГО
Специјализоване услуге
-Услуге принудног извршења по
решењима (рушење)
9.600.000,00
-Остале специјализоване услуге
1.000.000,00
Локални развој и просторно
планирање из Програма
уређивања у износу од
2.000.000,00
Комунална делатност из
Програма уређивања у износу од
7.365.000,00
Текуће поправке и одржавање

20. septembar 2017. godine

План за
2016. годину
из буџета

Извршено за
период 01.01.31.12.2016.
године

9

10.

Расходи
и издаци
из
консолидованих
извештаја
11

%
10/9

12

40.000.000,00

39.587.500,00

98,97

12.000.000,00

10.879.713,20

90,66

79.610.000,00

72.372.817,18

90,91

3.500.000,00
500.000,00

1.528.373,39
135.817,98

43,67
27,16

81.000.000,00
85.000.000,00

55.604.047,05
57.268.238,42

68,65
67,37

182.413.000,00

182.354.438,35

99,97

32.657.000,00
500.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00

32.640.942,11
488.793,58
5.316.789,97
4.996.038,24

99,95
97,76
96,67
90,84

3.650.000,00
52.400.000,00

3.532.987,22
51.582.899,38

96,79
98,44

300.000,00
23.399.000,00

261.981,12
18.598.709,66

87,33
79,49

1.750.000,00
1.320.000,00
19.965.000,00

1.715.646,00
982.743,00
16.314.977,90

98,04
74,45
81,72

104.650.520,00

95.039.546,94

90,82

Раздео

Глава

Функц.

Позиција

Програм

20. septembar 2017. godine

Пројектне
актив./
Прој

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Екон.
клас.

7.

103
104
105
106
107

426000
444000
465000
482000
483000

108

484000

109

485000

110

511000

111
112
113
114

512000
513000
515000
541000

ОПИС

8.
Градска управа у износу од
5.400.000,00
Локални развој и просторно
планирање из Програма
уређивања у износу од
14.180.520,00
Комунална делатност из
Програма уређивања у износу од
18.170.000,00
Путна инфраструктура из
Програма уређивања у износу од
66.900.000,00
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Порези,обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Накнаде штете за повреде или
штету насталу услед
елементарних непогода или
других природн.узрока
Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти
Планирана средства се односе
на:
Инвестиционо одржавање
постојећих саобраћајница27.571.970,13 динара и изградњу
водоводне и канализационе
мреже и реконструкцију
саобраћајнице- Индустријска
зона "Спортски аеродром"49.428.029,87 динара
Локални развој и просторно
планирање из Програма
уређивања у износу од
116.895.000,00
Комуналну делатност из
Програма уређивања у износу од
31.695.000,00
Путна инфраструктура из
Програма уређивања у износу од
33.330.000,00
Капитално одржавање објеката
управе у износу од 6.900.000,00
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Земљиште
Обезбеђивање земљишта из
Програма уређивања у износу од
125.080.000,00
Укупно за функцију 410:
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План за
2016. годину
из буџета

Извршено за
период 01.01.31.12.2016.
године

9

10.

Расходи
и издаци
из
консолидованих
извештаја
11

%
10/9

12

14.600.000,00
50.000,00
21.000.000,00
3.500.000,00

14.347.521,28
5.849,10
20.602.763,18
3.335.117,00

98,27
11,70
98,11
95,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

265.820.000,00

59.851.607,77

22,52

2.960.000,00
0,00
580.000,00
125.080.000,00

2.965.282,00
0,00
499.500,00
136.875,00

91,06
0,00
86,12
0,11

867.594.520,00

515.301.008,80

59,39

Глава

Функц.

Позиција

Програм

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Раздео

Strana 34 - Broj 21

Пројектне
актив./
Прој

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Екон.
клас.

7.

450
115
116
117
118
119
120
121
122
123

421000
423000
424000
425000
426000
465000
482000
512000
515000

0401
0401-0001
560
124
125
126
127
128
129

421000
423000
424000
426000
465000
512000

01
07

08

10

ОПИС

8.
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА
САОБРАЋАЈ
Саобраћај
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Укупно за функцију 450:
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање заштитом животне
средине и природних вредности
Заштита животне средине
некласификована на другом
месту
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Остале дотације и трансфери
Машине и опрема
Укупно за функцију 560:
Извори финансирања за главу
01:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
позиција 80 (472000)
позиција 102 (425000) Локални
развој
позиција 110 (511000)
Добровољни трансфери од
физичких и правних лица
позиција број 110 (511000)
Комунална делатност
позиција број 110 (511000)
Локални развој
позиција број 102 (425000)
Локални развој
позиција број 102 (425000)
Путна инфраструктура
Примања од домаћег
задуживања
позиција број 114 (541000)
Локални развој
позиција број 110 (511000)
Локални развој

20. septembar 2017. godine

План за
2016. годину
из буџета

Извршено за
период 01.01.31.12.2016.
године

9

10.

Расходи
и издаци
из
консолидованих
извештаја
11

%
10/9

12

68.800,00
3.400.000,00
18.600.000,00
50.000,00
1.705.000,00
0,00
7.200,00
4.195.000,00
0,00
28.026.000,00

53.664,79
3.047.327,80
18.531.276,88
13.369,00
1.622.305,72
0,00
7.180,00
3.926.400,00
0,00
27.201.524,19

78,00
89,63
99,63
26,74
95,15
0,00
99,72
93,60
0,00
97,06

0,00
1.592.000,00
25.141.950,74
0,00
3.000.000,00
10.820.000,00
40.553.950,74
1.203.124.470,74

0,00
637.351,40
24.057.681,39
0,00
2.758.800,00
10.815.768,00
38.269.600,79
801.354.985,94

0,00
40,03
95,69
0,00
91,96
99,96
94,37
66,61

943.210.655,56
7.587.520,00

704.568.816,63
1.299.120,00

17,70
17,70

4.788.000,00
1.299.520,00
1.500.000,00

0,00
1.299.120,00
0,00

8.602.596,50

5.245.464,50

1.000.000,00

0,00

2.157.116,00

0,00

200.000,00

0,00

5.245.480,50

5.245.464,50

175.800.000,00

25.067.749,64

117.000.000,00

136.875,00

58.800.000,00

25.067.749,64

60,98

14,26

Раздео

Глава

Функц.

Позиција

Програм

20. septembar 2017. godine

Пројектне
актив./
Прој

1.

2.

3.

4.

5.

6.

5

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Екон.
клас.

7.
13

02
0601
0602-0001
620
130

411000

131

412000

132
133
134
135

413000
414000
415000
416000

136
137
138
139
140
141
142

421000
422000
423000
424000
425000
426000
431000

143
144
145
146

444000
465000
482000
483000

147

485000

148
149
150
151
152

511000
512000
513000
515000
541000
1101

ОПИС

8.
Нераспоређ. вишак прихода из
ранијих година
позиција број 116 (423000)
позиција број 117 (424000)
позиција број 126 (424000)

План за
2016. годину
из буџета

Извршено за
период 01.01.31.12.2016.
године

9

10.

67.923.698,68
2.686.947,94
18.600.000,00
25.141.950,74

позиција 101 (424000)
позиција број 102 (425000)
Локални развој

5.103.800,00

позиција број 122 (512000)

4.195.000,00

позиција број 129 (512000)

10.820.000,00

позиција 113 (515000)
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА "КРАЉЕВО"
ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Функционисање локалне
самоуправе и градских општина
Развој заједнице
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортизација некретнина и
опреме
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Порези,обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Земљиште
Локални развој и просторно
планирање

Broj 21 - Strana 35

65.173.835,17
2.658.908,90
18.531.276,88
24.057.681,39
5.103.800,00

Расходи
и издаци
из
консолидованих
извештаја
11

%
10/9

12
95,95

0,00
1.296.000,00
3.926.400,00
10.815.768,00

80.000,00

80.000,00

53.222.000,00

53.167.379,94

99,90

9.527.000,00
300.000,00
1.000.000,00
930.000,00

9.516.962,00
288.000,00
842.831,12
911.875,00

99,89
96,00
84,28
98,05

1.800.000,00
4.130.000,00
200.000,00
3.200.000,00
150.000,00
600.000,00
2.100.000,00

1.741.633,79
4.048.691,76
166.572,08
3.199.926,20
71.618,00
599.237,18
2.098.364,48

96,76
98,03
83,29
100,00
47,75
99,87
99,92

0,00
50.000,00
5.000.000,00
600.000,00

0,00
1.456,96
4.901.918,35
539.742,47

0,00
2,91
98,04
89,96

200.000,00

0,00

0,00

250.000,00
0,00
2.600.000,00
0,00

11.160,00
0,00
2.597.410,00
0,00
0.00
0,00

4,46
0,00
99,90
0,00
0,00
0,00

0,00

Функц.

2.

3.

Програм

Глава

1.

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Позиција

Раздео

Strana 36 - Broj 21

Пројектне
актив./
Прој

4.
153

5.

6.
1101-0001.1

Екон.
клас.

7.
424000

154
155

1101-0001.2
1101-0001.3

425000
425000

156

1101-0001.4

425000

157
158
159
160
161

1101-0002.1
1101-0002.2
1101-0002.3
1101-0002.4
1101-0002.5

541000
511000
511000
511000
511000

162

1101-0002.6

511000

163
164

1101-0002.7
1101-0002.8

511000
511000

165

1101-0002.9

511000

0601
166
167
168

0601-0001
0601-0002.1
0601-0002.2

511000
425000
511000

169

0601-0003.1

425000

170

0601-0003.2

511000

171

0601-0008.1

421000

172

0601-0008.2

425000

173

0601-0009

424000

174
175
176
177

0601-0010.1
0601-0010.2
0601-0010.3
0601-0014

421000
425000
511000
424000

0701-0002.1
0701-0002.2

425000
511000

0701
178
179

01
07

ОПИС

8.
Стратешко, просторно и
урбанистичко планирање
Заштита од вода
Партерно уређење јавних
површина
Текуће поправке и одржавање
по одлукама НО
Обезбеђивање земљишта
Израда техничке документације
Опремање земљишта
Заштита од вода
Изградња спортске
инфраструктуре
Изградња на јавним
површинама
Изградња сточне пијаце
Изградња објеката друштвених
делатности
Изградња и капитално
одржавање по одлукама НО
Укупно за пројекте:
Комунална делатност
Водоснабдевање
Одвођење атмосферских вода
Изградња фекалне и
атмосферске канализације
Управљање комуналним
отпадом
Управљање комуналним
отпадом
Одржавање чистоће на јавним
површинама
Одржавање чистоће на јавним
површинама
Одржавање јавних зелених
површина
Обезбеђивања јавног осветљења
Обезбеђивања јавног осветљења
Обезбеђивања јавног осветљења
Делатност Зоохигијене
Укупно за пројекте:
Путна инфраструктура
Одржавање улица и путева
Санација, реконструкција и
изградња путних објеката
Укупно за пројекте:
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за главу
02:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти

20. septembar 2017. godine

План за
2016. годину
из буџета

Извршено за
период 01.01.31.12.2016.
године

9

10.

Расходи
и издаци
из
консолидованих
извештаја
11

%
10/9

12

1.100.000,00
0,00

1.074.502,14
0,00

97,68
0,00

5.750.000,00

5.548.901,17

96,50

465.000,00
14.920.000,00
8.655.000,00
11.560.000,00
17.300.000,00

380.999,60
14.870.252,49
8.426.146,70
11.206.312,21
17.267.263,00

81,94
99,67
97,36
96,94
99,81

9.840.000,00

9.667.159,66

98,24

6.000.000,00
1.500.000,00

5.991.790,70
1.494.390,79

99,86
99,63

35.100.000,00

35.057.268,31

99,88

400.000,00
112.590.000,00

169.382,47
111.154.369,24

42,35
98,72

5.000.000,00
10.800.000,00

4.995.078,78
10.775.533,12

99,90
99,77

6.500.000,00

6.237.876,84

95,97

5.610.000,00

5.504.669,20

98,12

0,00

0,00

0,00

71.600.000,00

71.561.148,02

99,95

3.420.000,00

3.417.717,90

99,93

47.960.000,00
131.300.000,00
11.500.000,00
405.000,00
10.175.000,00
304.270.000,00

47.958.438,07
130.533.036,81
11.192.369,27
400.004,24
10.174.240,72
302.750.112,97

100,00
99,42
97,32
98,77
99,99
99,50

233.500.000,00

232.682.560,25

99,65

73.320.000,00

72.097.519,25

98,33

306.820.000,00
809.539.000,00

304.780.079,50
803.389.341,04

99,34
99,24

809.539.000,00
740.508.028,42

803.389.341,04
734.687.253,54

99,24
99,21

0,00

0,00

Раздео

Глава

Функц.

Позиција

Програм

20. septembar 2017. godine

Пројектне
актив./
Прој

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Екон.
клас.

7.
08

10

13

5

03
1201
1201-0001
820
180

411000

181

412000

182
183
184
185

413000
414000
415000
416000

186
187
188
189
190
191
192

421000
422000
423000
424000
425000
426000
431000

193
194
195

444000
465000
472000

196
197

482000
483000

198

485000

199
200
201

511000
512000
513000

ОПИС

8.
позиција број 155 (425000)
Добровољни трансфери од
физичких и правних лица
позиција број 159 (511000)
позиција број 176 (511000)
позиција број 178 (425000)
позиција број 155 (425000)
Примања од домаћих
задуживања
позиција број 157 (541000)
позиција број 161 (511000)
позиција број 164 (511000)
Нераспоређ. вишак прихода из
ранијих година
позиција број 179 (511000)
позиција број 159 (511000)
позиција број 156 (425000)
НАРОДНИ МУЗЕЈ
КРАЉЕВО
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ
Функционисање локалних
установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортизација некретнина и
опреме
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема

Broj 21 - Strana 37

План за
2016. годину
из буџета

Извршено за
период 01.01.31.12.2016.
године

9

10.

Расходи
и издаци
из
консолидованих
извештаја
11

%
10/9

12

0,00

0,00

2.494.517,50
1.592.884,00
0,00
901.633,50
0,00

2.494.517,50
1.592.884,00
0,00
901.633,50
0,00

100,00

33.200.000,00
0,00
3.700.000,00
29.500.000,00

32.871.115,92
0,00
3.657.809,00
29.213.306,92

99,00

33.336.454,08
33.055.043,88
281.410,20
0,00

33.336.454,08
33.055.043,88
281.410,20
0,00

100,00

16.660.000,00

16.658.466,24

99,99

2.982.000,00
170.000,00
0,00
245.000,00

2.981.865,67
170.000,00
0,00
245.000,00

3.000
1.063.000
10.000

100,00
100,00
0,00
100,00

348.500,00
5.000.000,00
200.000,00
500.000,00
5.692.524,00
420.000,00
350.000,00

348.136,44
4.250.609,30
194.476,00
482.351,27
5.672.724,00
396.953,48
327.589,49

130.000
175.000
14.000
55.000
3.000
162.000

99,90
85,01
97,24
96,47
99,65
94,51
93,60

0,00
0,00
1.930.000,00

0,00
0,00
1.900.601,34

0,00
13.000,00

0,00
10.866,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
250.000,00
0,00

0,00
0,00
239.485,40
0,00

0,00
0,00
95,79
0,00

0,00
0,00
98,48
1.000

4.000

0,00
83,58

Функц.

2.

3.

Програм

Глава

1.

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Позиција

Раздео

Strana 38 - Broj 21

Пројектне
актив./
Прој

4.
202

5.

6.

Екон.
клас.

7.
515000

1201
1201-0001

203
204
205

1201-0001.1
1201-0001.2
1201-0001.3

425000
426000
511000

1201-0002
206

1201-0002.1

422000

207

1201-0002.2

424000

208

1201-0002.3

424000

01
04
07

13

5

04
1201
1201-0001
820
209

411000

210

412000

211
212
213
214

413000
414000
415000
416000

215
216
217

421000
422000
423000

ОПИС

8.
Нематеријална имовина
Развој културе
Функционисање локалних
установа културе
Преуређење климатизације у
згради музеја, кречење фасаде,
унутрашњих зидова, молерски
радови
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Укупно за пројекат:
Подстицаји културном и
уметничком стваралаштву
Културне манифестације (ноћ
музеја, Дани преображења, 14.
октобар)
Културне манифестације (ноћ
музеја, Дани преображења, 14.
октобар)
Штампа часописа, каталога и
зборника радова...
Укупно за пројекат:
Укупно за функцију 820:
Извори финансирања за главу
03:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Tрансфери од других нивоа
власти
позиција број 189 (424000)
позиција број 203(425000)
Нераспоређени вишак из
ранијих година
позиција број 189 (424000)
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
КРАЉЕВО
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ
Функционисање локалних
установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

План за
2016. годину
из буџета

20. septembar 2017. godine

Извршено за
период 01.01.31.12.2016.
године

Расходи
и издаци
из
консолидованих
извештаја
11
2.000

%
10/9

9
750.000,00

10.
745.893,55

850.000,00
100.000,00
900.000,00
1.850.000,00

814.989,90
82.341,19
292.682,00
1.190.013,09

95,88
82,34
32,52
64,33

100.000,00

67.260,00

67,26

3.915.000,00

3.630.189,26

92,73

100.000,00
4.115.000,00
41.476.024,00

81.397,42
3.778.846,68
39.593.877,95

81,40
91,83
95,46

41.476.024,00
35.433.500,00

39.593.877,95
33.571.153,95

1.622.000
1.622.000

12
99,45

95,46
94,74

1.622.000
3.653.724,00
3.303.724,00
350.000,00

3.653.724,00
3.303.724,00
350.000,00

100,00

2.388.800,00
2.388.800,00

2.369.000,00
2.369.000,00

2.369.000
2.369.000

99,20

13.900.000,00

13.729.935,60

10.000

98,78

2.490.000,00
185.000,00
370.000,00
420.000,00

2.457.658,27
179.634,00
370.000,00
420.000,00

923.000
1.000

98,70
97,10
100,00
100,00

838.000,00
1.450.000,00
65.000,00
50.000,00

837.698,00
1.091.054,72
60.067,00
43.960,00

146.000
48.000
322.000

99,96
75,25
92,41
87,92

Функц.

2.

3.

Програм

Глава

1.

Позиција

Раздео

20. septembar 2017. godine

Пројектне
актив./
Прој

4.
218
219
220
221

5.

6.

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Екон.
клас.

7.
424000
425000
426000
431000

222
223
224

444000
465000
472000

225
226

482000
483000

227

485000

228
229
230
231

511000
512000
513000
515000
1201
1201-0002

232
233

1201-0002.1
1201-0002.2

423000
424000

01
04
07

5

05
1201
1201-0001
820
234

411000

235

412000

236
237
238
239

413000
414000
415000
416000

ОПИС

8.
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортизација некретнина и
опреме
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Развој културе
Подстицаји културном и
уметничком стваралаштву
Штампање часописа Наша
прошлост, Издавање
меморандумске грађе, Дан
архива
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Укупно за пројекте:
Укупно за функцију 820:
Извори финансирања за главу
04:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа
власти
позиција број 229 (512000)
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
"СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ"
КРАЉЕВО
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ
Функционисање локалних
установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи

План за
2016. годину
из буџета

Broj 21 - Strana 39

Извршено за
период 01.01.31.12.2016.
године

Расходи
и издаци
из
консолидованих
извештаја
11
195.000
53.000
47.000

%
10/9

9
50.000,00
170.000,00
200.000,00

10.
34.068,00
71.248,88
158.870,90

0,00
0,00
1.740.000,00

0,00
0,00
1.727.619,26

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.012.500,00
0,00
30.000,00

1.229.600,00
0,00
19.330,00

200.000,00
150.000,00
350.000,00
24.320.500,00

176.862,00
112.025,93
288.887,93
22.719.632,56

24.320.500,00
22.320.500,00

22.719.632,56
21.490.032,56

11.000
7.000

28.000

1.791.000
1.791.000

12
68,14
41,91
79,44
0,00
0,00
99,29
0,00
0,00

61,10
0,00
64,43

88,43
74,68
82,54
93,42
93,42
96.28

1.791.000
61,48

2.000.000,00
2.000.000,00

1.229.600
1.229.600

23.987.000,00

23.851.816,15

1.369.000

99,44

4.296.500,00
85.000,00
200.000,00
685.000,00

4.272.746,00
80.639,92
200.000,00
685.000,00

251.000
2.000
237.000
97.000

99,45
94,87
100,00
100,00

1.378.000,00

1.371.675,00

99,54

Функц.

2.

3.

Програм

Глава

1.

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Позиција

Раздео

Strana 40 - Broj 21

Пројектне
актив./
Прој

4.
240
241
242
243
244
245
246

5.

6.

Екон.
клас.

7.
421000
422000
423000
424000
425000
426000
431000

247
248
249

444000
465000
472000

250
251

482000
483000

252

484000

253

485000

254
255
256
257

511000
512000
513000
515000
1201
1201-0002

258

1201-0002.1

424000

01
04
07

13

5

06
1201
1201-0001
820

ОПИС

8.
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортизација некретнина и
опреме
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Накнаде штете за повреде или
штету насталу услед елемен.
непогода или других природних
узорака
Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Развој културе
Подстицаји културном и
уметничком стваралаштву
Часопис повеља
Укупно за пројекте:
Укупно за функцију 820:
Извори финансирања за главу
05:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Tрансфери од других нивоа
власти
позиција број 258 (424000)
позиција број 243 (424000)
позиција број 255 (512000)
позиција број 257 (515000)
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
позиција број 243 (424000)
позиција број 255 (512000)
КРАЉЕВАЧКО
ПОЗОРИШТЕ
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ
Функционисање локалних
установа културе
Услуге културе

20. septembar 2017. godine

9
3.400.000,00
100.000,00
170.000,00
1.867.232,00
200.000,00
700.000,00

10.
3.384.509,59
99.969,00
170.000,00
1.775.054,90
197.605,00
700.000,00

Расходи
и издаци
из
консолидованих
извештаја
11
114.000
114.000
91.000
165.000
167.000
118.000

0,00
3.000,00
2.936.000,00

0,00
0,00
2.909.842,86

29.000
1.000
8.000

0,00
0,00
99,11

0,00
20.000,00

0,00
0,00

8.000

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
900.000,00
2.857.066,00
0,00
1.500.000,00

0,00
650.668,80
2.771.776,00
0,00
1.415.498,41

37.000

0,00
72,30
97,01
0,00
94,37

2.250.000,00
2.250.000,00
47.534.798,00

2.139.383,50
2.139.383,50
46.676.185,13

2.935.000

95,08
95,08
98,19

47.534.798,00
42.798.140,00

46.676.185,13
42.184.001,82

2.935.000
2.935.000

98,19
98,57

4.449.286,00
350.000,00
1.525.000,00
2.511.926,00
62.360,00

4.250.055,69
321.920,00
1.439.095,69
2.489.040,00
0,00

287.372,00
242.232,00
45.140,00

242.127,62
242.127,62
0,00

План за
2016. годину
из буџета

Извршено за
период 01.01.31.12.2016.
године

127.000

%
10/9

12
99,54
99,97
100,00
95,06
98,80
100,00

95,52

Функц.

2.

3.

Програм

Глава

1.

Позиција

Раздео

20. septembar 2017. godine

Пројектне
актив./
Прој

4.
259

5.

6.

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Екон.
клас.

7.
411000

260

412000

261
262
263
264

413000
414000
415000
416000

265
266
267
268
269
270
271

421000
422000
423000
424000
425000
426000
431000

272
273
274

444000
465000
472000

275
276

482000
483000

277

485000

278
279
280
281

511000
512000
513000
515000
1201
1201-0002
1201-0002.1

282
283
284

1201-0002.1.1
1201-0002.1.2
1201-0002.1.3

423000
424000
426000

1201-0002.2
285
286
287

1201-0002.2.1
1201-0002.2.2
1201-0002.2.3

423000
424000
426000

1201-0002.3
288
289
290

1201-0002.3.1
1201-0002.3.2
1201-0002.3.3

423000
424000
426000

291
292
293

1201-0002.4
1201-0002.4.1
1201-0002.4.2
1201-0002.4.3

422000
423000
424000

ОПИС

8.
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортизација некретнина и
опреме
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Развој културе
Подстицаји културном и
уметничком стваралаштву
Премијера драмских представа у
сезони 2015/2016
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Укупно за пројекат:
Премијера представа за децу у
сезони 2015/2016
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Укупно за пројекат:
Премијера камерне драме у
сезони 2015/2016
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Укупно за пројекат:
Извођење редовног репертоара
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

Broj 21 - Strana 41

План за
2016. годину
из буџета

Извршено за
период 01.01.31.12.2016.
године

9

10.

Расходи
и издаци
из
консолидованих
извештаја
11

%
10/9

12

12.380.000,00

12.318.524,37

99.000

99,50

2.220.000,00
135.000,00
150.000,00
228.000,00

2.205.033,00
131.754,00
82.048,75
227.486,00

18.000
1.000
26.000

99,33
97,60
54,70
99,77

260.000,00
1.872.000,00
60.000,00
20.000,00
0,00
230.000,00
235.000,00

247.435,00
1.609.429,83
49.321,00
20.000,00
0,00
229.638,05
234.979,12

0,00
5.000,00
1.450.000,00

0,00
0,00
1.409.232,47

0,00
5.000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
4.580.000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
4.108.086,43
0,00
0,00
0,00

30.000,00
850.000,00
56.000,00
936.000,00

29.977,80
849.375,00
55.763,94
935.116,74

99,93
99,93
99,58
99,91

16.050, 00
1.070.840,00
40.000,00
1.126.890,00

16.050,00
1.070.839,00
40.000,00
1.126.889,00

100,00
100,00
100,00
100,00

30.000,00
420.000,00
144.000,00
594.000,00

29.960,00
417.527,00
143.876,97
591.363,97

99,87
99,41
99,91
99,56

310.000,00
80.000,00
3.250.000,00

259.990,00
79.992,80
3.249.994,59

83,87
99,99
100,00

165.000
33.000
1.101.000
1.385.000
430.000
234.000
56.000

95,17
85,97
82,20
100,00
0,00
99,84
99,99

38.000

0,00
0,00
97,19

1.000

0,00
0,00
0,00

24.000
153.000
175.000

0,00
89,70
0,00
0,00
0,00

Глава

Функц.

Позиција

Програм

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Раздео

Strana 42 - Broj 21

Пројектне
актив./
Прој

1.

2.

3.

4.

5.

6.

294

Екон.
клас.

7.

1201-0002.5.1

424000

1201-0002.6
1201-0002.6.1
1201-0002.6.2
1201-0002.6.3

295
296
297

423000
424000
426000

01
04
5

07
1201
1201-0001
820
298

411000

299

412000

300
301
302
303

413000
414000
415000
416000

304
305
306
307
308
309
310
311

421000
422000
423000
424000
425000
426000
431000
441000

312
313
314

444000
465000
472000

315

481000

316
317

482000
483000

318

485000

319
320
321

511000
512000
513000

ОПИС

8.
Укупно за пројекат:
"Божићна позоришна авантура"
– дечија представа
Укупно за пројекат:
Фестивал Мали Јоаким
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Укупно за пројекат:
Укупно за функцију 820:
Извори финансирања за главу 06:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
"РИБНИЦА" РИБНИЦА
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ
Функционисање локалних
установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортиз. некретнина и опреме
Отплата камата домаћим
пословним банкама
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета
Дотације невладиним
организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема

20. septembar 2017. godine

План за
2016. годину
из буџета

Извршено за
период 01.01.31.12.2016.
године

Расходи
и издаци
из
консолидованих
извештаја
11

%
10/9

9
3.640.000,00

10.
3.589.977,39

200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00

100,00
100,00

150.000,00
800.000,00
50.000,00
1.000.000,00
31.326.890,00
31.326.890,00

149.985,89
799.994,01
50.000,00
999.979,90
30.316.295,02
30.316.295,02

99,99
100,00
100,00
100,00
96,77
96,77

31.326.890,00

30.316.295,02

3.939.000
3.939.000

12
98,63

96,77
3.939.000

12.761.000,00

12.761.000,00

1.946.000

100,00

2.285.000,00
0,00
200.000,00
490.000,00

2.284.343,68
0,00
120.000,00
477.499,33

350.000

99,97
0,00
60,00
97,45

220.000,00
1.800.000,00
65.000,00
220.000,00
0,00
435.000,00
260.000,00
0,00

204.825,27
1.762.310,30
53.996,00
219.299,77
0,00
404.879,56
259.441,64
0,00

0,00
3.000,00
1.386.000,00

0,00
0,00
1.386.000,00

0,00

0,00

0,00
20.000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
680.000,00
0,00

0,00
0,00
669.796,34
0,00

0,00
0,00
98,50
0,00

54.000
45.000
364.000
99.000
1.353.000
1.000
115.000

97.000

93,10
97,91
83,07
99,68
0,00
93,08
99,79
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00

5.000
364.000

1.720.000

0,00
0,00

Функц.

2.

3.

Програм

Глава

1.

Позиција

Раздео

20. septembar 2017. godine

Пројектне
актив./
Прој

4.
322
323

5.

6.

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Екон.
клас.

7.
515000
523000

1201
1201-0002
324
325
326
327
328
329

1201-0002.1
1201-0002.2
1201-0002.3
1201-0002.4
1201-0002.5
1201-0002.6

424000
424000
424000
424000
424000
424000

330
331
332
333
334

1201-0002.7
1201-0002.8
1201-0002.9
1201-0002.10
1201-0002.11

424000
424000
424000
424000
424000

01
04
7

13

5

08
1201
1201-0001
820
335

411000

336

412000

337
338
339
340

413000
414000
415000
416000

341
342
343
344
345

421000
422000
423000
424000
425000

ОПИС

8.
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају
Развој културе
Подстицаји културном и
уметничком стваралаштву
Маглич фестивал
Џезибар фестивал
Стритарт фестивал
Смотра народног стваралаштва
Ликовне изложбе
Књижевне вечери и издавачка
делатност
Годишњи концерт
Црвчанин - Градски хор
Месечни концерти
Певачка група
Дечије секције за младе
Укупно за пројекте:
Укупно за функцију 820:
Извори финансирања за главу
07:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од ругих нивоа
власти

План за
2016. годину
из буџета

Broj 21 - Strana 43

Извршено за
период 01.01.31.12.2016.
године

Расходи
и издаци
из
консолидованих
извештаја
11

%
10/9

9
70.000,00
0,00

10.
66.843,49
0,00

1.500.000,00
1.950.000,00
1.200.000,00
200.000,00
700.000,00

1.490.723,93
1.950.000,00
1.199.989,60
199.275,42
466.517,96

99,38
100,00
100,00
99,64
66,65

500.000,00
200.000,00
350.000,00
200.000,00
150.000,00
250.000,00
7.200.000,00
28.095.000,00

453.974,13
179.688,00
292.294,58
200.000,00
149.503,94
236.862,29
6.818.829,85
27.489.065,23

90,79
89,84
83,51
100,00
99,67
94,74
94,71
97,84

28.095.000,00
26.745.000,00

27.489.065,23
26.139.695,63

6.513.000
6.513.000

12
95,49
0,00

97,84
97,74

6.513.000
1.150.000,00

1.149.380,00

позиција број 325 (424000)

850.000,00

850.000,00

позиција број 320 (512000
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година

300.000,00

299.380,00

200.000,00

199.989,60

позиција број 326 (424000)
ДОМ КУЛТУРЕ
"СТУДЕНИЦА" УШЋЕ
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ
Функционисање локалних
установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

200.000,00

199.984,60

3.280.000,00

3.280.000,00

590.000,00
0,00
0,00
260.000,00

587.351,74
0,00
0,00
246.688,30

0,00
580.000,00
30.000,00
400.000,00
760.000,00
165.000,00

0,00
400.954,80
16.800,00
351.645,68
251.500,00
145.182,00

99,95

99,99

1.000

100,00
99,55
0,00
0,00
94,88

2.000
3.000
62.000
13.000

0,00
69,13
56,00
87,91
33,09
87,99

Функц.

2.

3.

Програм

Глава

1.

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Позиција

Раздео

Strana 44 - Broj 21

Пројектне
актив./
Прој

4.
346
347

5.

6.

Екон.
клас.

7.
426000
431000

348
349
350

444000
465000
472000

351
352

482000
483000

353

485000

354
355
356
357

511000
512000
513000
515000
1201
1201-0002

358

1201-0002.1

424000

359

1201-0002.2

424000

01
04

5

09
1201
1201-0001
820
360

411000

361

412000

362
363
364
365

413000
414000
415000
416000

366
367
368
369
370
371
372

421000
422000
423000
424000
425000
426000
431000

ОПИС

8.
Материјал
Амортизација некретнина и
опреме
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Развој културе
Подстицаји културном и
уметничком стваралаштву
Пројекат "Кад замиришу
јорговани"
Пројекат Годишњи концерт
КУД-а "Студеница"
Укупно за пројекте:
Укупно за функцију 820:
Извори финансирања за главу
08:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
КРАЉЕВО
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ
Функционисање локалних
установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортиз. некретнина и опреме

20. septembar 2017. godine

План за
2016. годину
из буџета

Извршено за
период 01.01.31.12.2016.
године

Расходи
и издаци
из
консолидованих
извештаја
11
145.000

%
10/9

9
110.000,00

10.
106.263,00

0,00
2.000,00
350.000,00

0,00
0,00
347.038,33

0,00
0,00
99,15

0,00
5.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
29.275,03

0,00
0,00
0,00
0,00
97,58

161.000,00

160.760,00

99,85

52.000,00
213.000,00
6.775.000,00

49.895,51
210.655,51
5.973.354,39

95,95
98,90
88,17

6.775.000,00
6.775.000,00

5.973.354,39
5.973.354,39

65.000

291.000
291.000

12
96,60

88,17
88,17

291.000

14.750.000,00

14.750.000,00

1.858.000

100,00

2.640.300,00
0,00
0,00
210.000,00

2.640.250,00
0,00
0,00
182.037,02

334.000

100,00
0,00
0,00
86,68

439.000,00
1.400.000,00
5.000,00
130.000,00
18.400.000,00
60.000,00
80.000,00
0,00

439.000,00
1.378.456,57
5.000,00
130.000,00
9.962.764,22
59.800,00
80.000,00
0,00

8.000
545.000
995.000
508.000
5.568.000
134.000
239.000

40.000
75.000

100,00
98,46
100,00
100,00
54,15
99,67
100,00
0,00

Функц.

2.

3.

Програм

Глава

1.

Позиција

Раздео

20. septembar 2017. godine

Пројектне
актив./
Прој

4.
373

5.

6.

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Екон.
клас.

7.
441000

374
375
376

444000
465000
472000

377
378

482000
483000

379

485000

380
381
382
383

511000
512000
513000
515000
1201
1201-0002

384

1201-0002.1

424000

385

1201-0002.2

424000

386

1201-0002.3

424000

387

1201-0002.4

424000

388

1201-0002.5

424000

389
390
391

1201-0002.6
1201-0002.7
1201-0002.8

424000
424000
424000

01
7
04
13

ОПИС

8.
Отплата камата домаћим
пословним банкама
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Развој културе
Подстицаји културном и
уметничком стваралаштву
Заштитна археолошка
истраживања на локалитету
Мираше
Заштитна археолошка
истраживања на локалитету
Равни
Конзерваторско рестаураторски
радови на инвестиционом
одржавању цркве СВ.Ђорђа у
селу Врх у Студеници
Конзерваторско рестаураторски
радови на инвестиционом
одржавању цркве СВ.Алексија,
село Милићи у Студеници
Наставак сликарских радова на
иконама цркве св.Тројице у
Бистрици
Публикација 50 година Завода
Геодетско тех.снимак Хисарџија
Завршетак радова Швапчића
куће
Укупно за пројекте:
Укупно за функцију 820:
Извори финансирања за главу 09:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
позиција број 369 (424000)
Сопствени приходи буџетских
корисника
Нераспоређ. вишак прихода из
ранијих година
позиција број 388 (424000)
позиција број 389 (424000)
позиција број 390 (424000)

Broj 21 - Strana 45

План за
2016. годину
из буџета

Извршено за
период 01.01.31.12.2016.
године

9

10.

Расходи
и издаци
из
консолидованих
извештаја
11
2.000

%
10/9

12

0,00
0,00
1.225.000,00

0,00
0,00
1.225.000,00

290.000

0,00
0,00
100,00

0,00
0,00

0,00
0,00

206.000

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

133.400,00

76.922,00

57,66

0,00

0,00

0,00

166.080,00

157.732,96

94,97

160.896,00

154.704,00

96,15

839.942,68
997.832,83
192.000,00

839.942,68
997.832,83
0,00

100,00
100,00
0,00

3.392.468,31
5.882.619,82

3.392.468,31
5.619.602,78

100,00
95,53

45.221.919,82
45.221.919,82
21.591.676,00

36.471.910,59

18.400.000,00
18.400.000,00

9.962.764,22
9.962.764,22

214.000

11.016.000
11.016.000

21.278.902,55

80,65
80,65
98,55
54,15

11.016.000
5.230.243,82
839.942,68
997.832,83
0,00

5.230.243,82
839.942,68
997.832,83
0,00

100,00

Глава

Функц.

Позиција

Програм

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Раздео

Strana 46 - Broj 21

Пројектне
актив./
Прој

1.

2.

3.

4.

5.

6.

5

10

Екон.
клас.

7.

1301
1301-0003
810
392

411000

393

412000

394
395
396
397

413000
414000
415000
416000

398
399
400
401
402
403
404

421000
422000
423000
424000
425000
426000
431000

405

441000

406
407
408

444000
465000
472000

409

481000

410
411

482000
483000

412

485000

413
414
415
416

511000
512000
513000
515000

01
04

ОПИС

8.
позиција број 391 (424000)
СПОРТСКИ ЦЕНТАР
"ИБАР"
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Одржавање спортске
инфраструктуре
Услуге рекреације и спорта
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортизација некретнина и
опреме
Отплата камата домаћим
пословним банкама
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета
Дотације невладиним
организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Укупно за функцију 810:
Извори финансирања за главу
10:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника

20. septembar 2017. godine

План за
2016. годину
из буџета

Извршено за
период 01.01.31.12.2016.
године

Расходи
и издаци
из
консолидованих
извештаја
11

%
10/9

9
3.392.468,31

10.
3.392.468,31

8.200.000,00

8.200.000,00

1.640.000

100,00

1.468.000,00
0,00
250.000,00
335.000,00

1.468.000,00
0,00
250.000,00
335.000,00

258.000

100,00
0,00
100,00
100,00

37.700,00
12.500.000,00
30.000,00
5.000.000,00
200.000,00
1.000.000,00
600.000,00

37.276,00
10.523.900,03
2.123,80
4.410.263,29
63.000,00
985.802,90
594.928,59

0,00

0,00

0,00
5.000,00
385.000,00

0,00
2.153,55
385.000,00

0,00

0,00

0,00
50.000,00

0,00
0,00

43.000

0,00
0,00

0,00

0,00

312.000

0,00

0,00
2.800.000,00
700.000,00
0,00
0,00
33.560.700,00

0,00
2.591.056,98
698.325,00
0,00
0,00
30.546.830,14

33.560.700,00
33.560.700,00

30.546.830,14
30.546.830,14

273.000
19.000

12

40.000
102.000

98,88
84,19
7,08
88,21
31,50
98,58
99,15

17.136.000

0,00

547.000

0,00
43,07
100,00

260.000
131.000
414.000

0,00

25.000

21.200.000
21.200.000
21.200.000

0,00
92,54
99,76
0,00
0,00
91,02
91,02
91,02

Раздео

Глава

Функц.

Позиција

Програм

20. septembar 2017. godine

Пројектне
актив./
Прој

1.

2.

3.

4.

5.

6.

5

11

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Екон.
клас.

7.

2001
2001-0001
911
417

411000

418

412000

419
420
421
422

413000
414000
415000
416000

423
424
425
426
427
428
429

421000
422000
423000
424000
425000
426000
431000

430
431
432
433

444000
465000
482000
483000

434

485000

435
436
437
438
439

511000
512000
513000
515000
541000

01
04
5

12
0602
0602-0001
911
440

411000

441

412000

ОПИС

8.
ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА
"ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА"
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање предшколских
установа
Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортизација некретнина и
опреме
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Земљиште
Укупно за функцију 911:
Извори финансирања за главу
11:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ
"ГОЧ"
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Функционисање локалне
самоуправе и градских општина
Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца

Broj 21 - Strana 47

План за
2016. годину
из буџета

Извршено за
период 01.01.31.12.2016.
године

9

10.

Расходи
и издаци
из
консолидованих
извештаја
11

%
10/9

12

137.564.800,00

137.493.854,57

67.063.000

99,95

24.611.400,00
0,00
1.000.000,00
3.700.000,00

24.611.400,00
0,00
128.038,00
3.589.983,59

11.993.000
59.000
10.748.000
69.000

100,00
0,00
12,80
97,03

1.200.000,00
22.750.000,00
0,00
150.000,00
2.000.000,00
2.100.000,00
19.000.000,00

1.200.000,00
21.713.241,05
0,00
129.236,06
2.000.000,00
2.074.604,18
18.997.893,67

73.000
4.162.000
5.027.000
5.563.000
657.000
4.348.000
16.099.000

100,00
95,44
0,00
86,16
100,00
98,79
99,99

0,00
0,00
9.201.000,00
0,00

0,00
0,00
9.201.000,00
0,00

10.000
3.401.000
139.000

0,00
0,00
100,00
0,00

0,00

0,00

5.000.000,00
5.000.000,00
8.300.000,00
0,00
0,00
0,00
241.577.200,00

3.357.318,08
4.806.856,52
8.297.147,84
0,00
0,00
0,00
237.600.573,56

241.577.200,00
241.577.200,00

237.600.573,56
237.600.573,56

0,00
113.000
6.000
2.100.000

131.630.000
131.630.000

67,15
96,14
99,97
0,00
0,00
0,00
98,35
98,35
98,35

131.630.000

17.430.000,00

17.430.000,00

14.057.000

100,00

3.119.800,00

3.119.800,00

2.516.000

100,00

Функц.

2.

3.

Програм

Глава

1.

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Позиција

Раздео

Strana 48 - Broj 21

Пројектне
актив./
Прој

4.
442
443
444
445

5.

6.

Екон.
клас.

7.
413000
414000
415000
416000

446
447
448
449
450
451
452

421000
422000
423000
424000
425000
426000
431000

453
454
455
456

444000
465000
482000
483000

457

485000

458
459
460
461
462

511000
512000
513000
515000
523000

01
04
5

13
1502
1502-0001
473
463

411000

464

412000

465
466
467
468

413000
414000
415000
416000

469
470
471
472
473
474
475

421000
422000
423000
424000
425000
426000
431000

476

444000

ОПИС

8.
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортизација некретнина и
опреме
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе робе за дању продају
Укупно за функцију 911:
Извори финансирања за главу
12:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА КРАЉЕВО
ПРОГРАМ: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Управљање развојем туризма
Туризам
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортизација некретнина и
опреме
Пратећи трошкови задуживања

20. septembar 2017. godine

План за
2016. годину
из буџета

Извршено за
период 01.01.31.12.2016.
године

9
130.000,00
260.000,00
500.000,00

10.
118.584,05
254.358,00
498.370,09

105.000,00
6.000.000,00
10.000,00
200.000,00
700.000,00
2.000.000,00
9.000.000,00

104.757,11
5.391.004,84
0,00
199.550,00
674.320,00
1.999.249,17
8.747.287,61

0,00
0,00
730.000,00
0,00

Расходи
и издаци
из
консолидованих
извештаја
11
927.000

%
10/9

12
91,22
97,83
99,67

62.000
1.829.000
1.154.000
1.694.000
394.000
41.000
5.832.000

99,77
89,85
0,00
99,78
96,33
99,96
97,19

0,00
0,00
730.000,00
0,00

626.000
167.000

0,00
0,00
100,00
0,00

0,00

0,00

61.000

0,00

0,00
6.900.000,00
550.000,00
0,00
0,00
0,00
47.634.800,00

0,00
1.524.214,56
549.314,01
0,00
0,00
0,00
41.340.809,44

5.476.000
34.836.000

22,09
99,88
0,00
0,00
0,00
86,79

47.634.800,00
47.634.800,00

41.340.809,44
41.340.809,44

34.836.000

86,79
86,79

34.836.000

5.425.000,00

5.425.000,00

2.110.000

100,00

971.000,00
0,00
0,00
190.000,00

971.000,00
0,00
0,00
182.015,23

351.000
364.000
28.000

100,00
0,00
0,00
95,80

0,00
1.200.000,00
400.000,00
1.450.000,00
0,00
100.000,00
240.000,00

0,00
1.089.167,07
400.000,00
1.446.626,51
0,00
99.961,68
239.886,70

110.000
2.000
1.724.000
9.153.000
13.000
21.000

0,00
90,76
100,00
99,77
0,00
99,96
99,95

0,00
3.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Функц.

2.

3.

Програм

Глава

1.

Позиција

Раздео

20. septembar 2017. godine

Пројектне
актив./
Прој

4.
477
478
479

5.

6.

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Екон.
клас.

7.
465000
482000
483000

480

485000

481
482
483
484
485

511000
512000
513000
515000
523000
1502

486

1502-0002
1502-0002.1

424000

487

1502-0002.2

424000

01
04
5

14
0602
0602-0002
160
488

411000

489

412000

490
491
492
493
494
495
496
497
498

414000
415000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
451000

499
500

465000
481000

501
502

482000
483000

503

484000

ОПИС

8.
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају
Развој туризма
Туристичка промоција
Промиција туризма кроз
манифестације-организат.
Промоција града-суорганизатор
Укупно за пројекте:
Укупно за функцију 473:
Извори финансирања за главу
13:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Месне заједнице
Опште јавне услуге
некласификоване на другом
месту
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Остале дотације и трансфери
Дотације невладиним
организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Накнада штете за повреде или
штету насталу услед
елементарних непогода

План за
2016. годину
из буџета

Broj 21 - Strana 49

Извршено за
период 01.01.31.12.2016.
године

Расходи
и издаци
из
консолидованих
извештаја
11
16.000
2.298.000

%
10/9

9
684.000,00
10.000,00

10.
684.000,00
6.740,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

764.000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.830.000,00
2.270.000,00
5.100.000,00
15.773.000,00

2.820.960,70
2.269.479,25
5.090.439,95
15.634.837,14

16.954.000

99,68
99,98
99,81
99,12

15.773.000,00
15.773.000,00

15.634.837,14
15.634.837,14

16.954.000

12
100,00
67,40

99,12
99,12

16.954.000

0,00

0,00

1.922.000

0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
3.200.000,00
1.600.000,00
15.700.000,00
500.000,00

0,00
0,00
0,00
1.642.766,87
0,00
2.817.578,16
1.527.405,33
15.335.629,26
375.414,17

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

170.000
1.000

0,00
0,00

500.000,00

193.908,69

16.000

38,78

0,00

0,00

1.731.000
631.000
302.000
3.554.000
297.000

0,00
0,00
0,00
0,00
65,71
0,00
88,05
95,46
97,68
75,08
0,00
0,00

0,00

Функц.

2.

3.

Програм

Глава

1.

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Позиција

Раздео

Strana 50 - Broj 21

Пројектне
актив./
Прој

4.
504
505
506
507
508

5.

6.

Екон.
клас.

7.
511000
512000
513000
515000
541000

01
04
13

5

15
0101
0101-0001
420
509
510
511
512
513

421000
423000
424000
426000
451000

01

ОПИС

8.
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Земљиште
Укупно за функцију 160:
Извори финансирања за главу
14:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Нераспоређени
вишак
прихода из ранијих година
позиција 505(512000)
ФОНД ЗА РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ
ГРАДА КРАЉЕВА
ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ
Унапређење услова за
пољопривредну делатност
Пољопривреда, шумарство, лов
и риболов
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Укупно за функцију 420:
Извори финансирања за главу
15:
Приходи из буџета

20. septembar 2017. godine

План за
2016. годину
из буџета

Извршено за
период 01.01.31.12.2016.
године

9

10.

0,00
1.017.067,00
0,00
0,00
0,00
25.017.067,00

0,00
952.240,60
0,00
0,00
0,00
22.844.943,08

25.017.067,00
25.000.000,00

22.844.943,08
22.827.943,08

Расходи
и издаци
из
консолидованих
извештаја
11
687.000

9.311.000
9.311.000

%
10/9

12
0,00
93,63
0,00
0,00
0,00
91,32
91,32
91,31

9.311.000
17.067,00
17.067,00

17.000,00
17.000,00

99,61

250.000,00
2.000.000,00
100.000,00
25.000,00

193.738,66
1.757.878,69
0,00
0,00

77,50
87,89
0,00
0,00

80.000.000,00
82.375.000,00

64.486.466,22
66.438.083,57

80,61
80,65

82.375.000,00
82.375.000,00

66.438.083,57
66.438.083,57

80,65

450.000,00
450.000,00

400.000,00
400.000,00

88,89
88,89

450.000,00
450.000,00

400.000,00
400.000,00

88,89

ВАТРОГАСНИ ФОНД
КРАЉЕВА
5

16
0602
0602-0001
160
514
515

421000
481000

01

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Функционисање локалне
самоуправе и градских општина
Опште јавне услуге
некласификоване на другом
месту
Стални трошкови
Дотације невладиним
организацијама
Укупно за функцију 160:
Извори финансирања за главу
16:
Приходи из буџета

Раздео

Глава

Функц.

Позиција

Програм

20. septembar 2017. godine

Пројектне
актив./
Прој

1.

2.

3.

4.

5.

6.

5

17

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Екон.
клас.

7.

0602
0602-0001
160
516
517
518
519
520

421000
423000
424000
426000
472000

01
04
5

18
2002
2002-0001
912
521

463111

522

463211

01
5

19
2002
2002-0001
920
523

463111

ОПИС

8.
ФОНДАЦИЈА
"ПЕТАР БОГАВАЦАНЂЕЛКО САВИЋ"
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Функционисање локалне
самоуправе и градских општина
Опште јавне услуге
некласификов. на другом месту
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета
Укупно за функцију 160:
Извори финансирања за главу
17:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање основних
школа
Основно образовање
Текући трансфери нивоу
Републике
- 413-416-Oстали расходи за
запослене
47.444.460,00
- 42-Расходи за коришћење роба
и услуга
163.084.372,00
- 44-Расходи по основу отплате
камата
10.000,00
- 472-Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
500.000,00
- 48-Остали расходи 54.300,00
Капитални трансфери нивоу
Републике
- 51-Издаци за нефинансијску
имовину
24.221.360,00
- 54-Природна имовина
0,00
Укупно за функцију 912:
Извори финансирања за главу
18:
Приходи из буџета
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОГРАМ 9: СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање средњих школа
Средње образовање
Текући трансфери нивоу
Републике

Broj 21 - Strana 51

План за
2016. годину
из буџета

Извршено за
период 01.01.31.12.2016.
године

9

10.

Расходи
и издаци
из
консолидованих
извештаја
11

%
10/9

12

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

15.000
57.000
5.000

0,00
0,00
0,00
0,00

500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00

1.149.000
1.226.000

100,00
100,00

500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00

1.226.000

100,00
100,00

1.226.000

211.093.132,00

201.940.717,90

95,66

24.221.360,00

21.601.161,83

89,18

24.221.360,00

21.601.161,83

235.314.492,00

223.541.879,73

95,00

235.314.492,00
235.314.492,00

223.541.879,73
223.541.879,73

95,00

101.901.100,00

96.287.395,01

94,49

Глава

Функц.

Позиција

Програм

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Раздео

Strana 52 - Broj 21

Пројектне
актив./
Прој

1.

2.

3.

4.

5.

6.

524

Екон.
клас.

7.

463211

01
5

20
0901
0901-0001
070

525

463111

0901
526

0901-0001.1

527

463111
463111

0901-0001.2
528
529

463111
0901-0002.1
0901-0004.1

530

463111
463111

0901-0004.2
531

463211

ОПИС

8.
- 413-416-Oстали расходи за
запослене
20.900.000,00
- 42-Расходи за коришћење роба
и услуга
80.808.100,00
- 44-Расходи по основу отплате
камата
0,00
- 472-Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
0,00
- 48-Остали расходи 193.000,00
Капитални трансфери нивоу
Републике
- 51-Издаци за нефинансијску
имовину
7.400.000,00
- 54-Природна имовина
0,00
Укупно за функцију 920:
Извори финансирања за главу
19:
Приходи из буџета
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД КРАЉЕВО
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Социјалне помоћи
Социјална помоћ угроженом
становништву,
некласификована на другом
месту
Текући трансфери нивоу
Републике
- 41-Расходи за запослене
11.110.000,00
- 42-Расходи за коришћење роба
и услуга
4.976.000,00
- 44-Расходи по основу отплате
камата
1.000,00
-46-Остале дотац.и трансфери
726.000,00
- 472-Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
0,00
- 48-Остали расходи 81.000,00
Стратегија социјалне политике
града Краљева 2013-2020
Социјална помоћ угроженом
становништву града Краљева
Социјално становање у
заштићеним условима
Интервентни смештај и
прихватилиште
Саветовалиште за предбрачне,
брачне и породичне односе
Дневни центар за старе и Сервис
за помоћ у кући
Укупно за пројекте:
Капитални трансфери нивоу
Републике

20. septembar 2017. godine

План за
2016. годину
из буџета

Извршено за
период 01.01.31.12.2016.
године

9

10.

Расходи
и издаци
из
консолидованих
извештаја
11

%
10/9

12

7.400.000,00

3.803.667,66

51,40

109.301.100,00

100.091.062,67

91,57

109.301.100,00
109.301.100,00

100.091.062,67
100.091.062,67

91,57

16.894.000,00

16.214.268,38

95,98

41.871.440,00

41.830.412,00

99,90

3.400.000,00

2.621.677,96

77,11

1.550.000,00

897.254,00

57,89

1.100.000,00

1.920.283,00

174,57

7.850.000,00
55.771.440,00

6.530.069,18
53.799.696,14

83,19
96,46

2.000.000,00

1.985.880,00

99,29

Раздео

Глава

Функц.

Позиција

Програм
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Пројектне
актив./
Прој

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Екон.
клас.

7.

01
7

13

5

21
1801
1801-0001
740
532

533

463111

463211

01

01
04
07
08
10
13

ОПИС

8.
- 51-Издаци за нефинансијску
имовину
2.000.000,00
- 54-Природна имовина
Извори финансирања за главу
20:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
позиција број 527 (463111)
позиција број 528 (463111)
позиција број 529 (463111)
позиција број 530 (463111)
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
позиција број 530 (463111)
ДОМ ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО"
ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Функционисање установа
примарне здравствене заштите
Услуге јавног здравства
Текући трансфери нивоу
Републике
Текући трансфери нивоу
Републике
Капитални трансфери нивоу
Републике
Капитални трансфери нивоу
Републике
Укупно за функцију 740:
Извори финансирања за главу
21:
Приходи из буџета
УКУПНО РАЗДЕО 5:
Извори финансирања за
раздео 5:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Tрансфери од других нивоа
власти
Добровољни трансфери од
физичких и правних лица
Примања од домаћих
задуживања
Нераспоређ. вишак прихода из
ранијих година
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План за
2016. годину
из буџета

Извршено за
период 01.01.31.12.2016.
године

9

10.

Расходи
и издаци
из
консолидованих
извештаја
11

%
10/9

12

1.985.880,00
74.665.440,00
60.876.296,40

71.999.844,52
60.030.560,38

96,43
98,60

12.843.143,60
3.400.000,00
1.550.000,00
1.100.000,00
6.793.143,60

11.023.316,36
2.621.677,96
897.254,00
1.920.283,00
5.584.101,40

85,83

946.000,00
946.000,00

945.967,78
945.967,78

99,99

19.000.000,00

18.650.891,43

98,16

19.000.000,00

18.650.891,43

98,16

4.950.000,00

4.948.080,00

99,96

4.950.000,00
23.950.000,00

4.948.080,00
23.598.971,43

99,96
98,53

23.950.000,00
23.950.000,00
3.136.687.401,56

23.598.971,43
23.598.971,43
2.648.522.483,13

98,53
98,53
84,44

3.136.687.401,56
2.756.206.978,38

2.648.522.483,13
2.442.761.057,23

84,44
88,63
243.264.000

50.083.673,60

32.567.960,27

65,03

11.067.114,00

7.739.982,00

69,94

209.000.000,00

57.938.865,56

27,72

110.329.635,58

107.514.618,07

97,45
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^lan 9.
U izve{tajnom periodu od 01. januara do 31. decembra 2016. godine saglasno odredbama Zakona o javnom dugu („Slu`beni glasnik RS“, broj 61/05, 107/09 i 78/11) i Odluke o javnom zadu`ivawu grada Kraqeva radi finansirawa kapitalnih investicija („Slu`beni list grada
Kraqeva“, broj 15/15), grad Kraqevo je povla~io sredstva po osnovu kreditnog zadu`ewa u iznosu od 57.938.869,39 dinara za kapitalna ulagawa.
Usagla{eno stawe obaveza grada Kraqeva po osnovu dugoro~nog kreditnog zadu`ewa (glavnice), na dan 31. decembar 2016. godine iznosi ukupno 66.855.466,62 dinara, i to kod banke
Inteze u iznosu od 54.949.987,70 dinara i Fonda za razvoj Republike Srbije u iznosu od
11.905.478,92 dinara.
^lan 10.
U Izve{tajnom periodu od 01. januara do 31. decembra 2016. godine, buxet grada Kraqeva
nije davao garancije buxetskim korisnicima i drugim korisnicima javnih sredstava ~iji je
osniva~, saglasno ~lanu 34. stav 3. Zakona o javnom dugu („Slu`beni glasnik RS“, broj 61/05,
107/09 i 78/11).
^lan 11.
U skladu sa odredbama ~lana 30. Odluke o buxetu grada Kraqeva za 2016. godinu („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 29/15, 27/16 i 32/16), u toku buxetske 2016. godine Gradsko ve}e
grada Kraqeva je donelo Рe{ewe o kori{}ewu sredstava stalne buxetske rezerve na ime u~e{}a grada na otklawawu posledica poplava koje su pogodile Republiku Makedoniju
06.08.2016. godine, odobravawem sredstava u iznosu od 750.000,00 dinara na namenski teku}i
ra~un Crvenog krsta Srbije „Pomo} stanovni{tvu Makedonije“.
Sredstava teku}e buxetske rezerve u periodu od 01. januara do 31. decembra 2016. godine,
Re{ewima nadle`nog izvr{nog organa – Gradskog ve}a grada Kraqeva, anga`ovana su za pove}awe aproprijacija na odgovaraju}im pozicijama saglasno odredbama ~lana 29. Odluke o
buxetu grada Kraqeva za 2016. godinu („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 29/15, 27/16 i
32/16) za namene i u iznosima datim u tabeli:
PREGLED KORI[]EWA SREDSTAVA TEKU]E BUXETSKE REZERVE
U PERIODU OD 01.01.2016. DO 31.12.2016. godine

Ред.
бр.

Број
решења и датум

Позиција у
Одлуци о буџету

Корисник

Износ у
динарима

1

2
I - у периоду до
ребаланса

3

5

6

1.

011-76/2016-III
01.04.2016

524

УКУПНО (1-10):
Обезбеђивање недостајућих средстава за
израду предмера и предрачуна за радове који
ће се финансирати од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и
Европске инвестиционе банке за потребе
Шумарске школе Краљево и Пољопривредно
–хемијске школе Др.Ђорђе Радић'' Краљево

25.996.920,20

432.763,00

20. septembar 2017. godine
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Ред.
бр.

Број
решења и датум

Позиција у
Одлуци о буџету

1

2

3

2.

011-77/2016-III
01.04.2016

522

3.
4.

5.

6.

7

8

9

10

011-78/2016-III
01.04.2016

524

011-79/2016-III
01.04.2016

40

011-96/2016-III
10.05.2016

38

011-108/2016-III
06.06.2016

011-114/2016-III
28.06.2016

011-124/2016-III
14.07.2016

011-125/2016-III
14.07.2016

011-133/2016-III
05.08.2016

38

39

278

42

113

II - у периоду
после II
ребаланса
1.

011-268/2016-III
20.12.2016

9
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Корисник
5
Обезбеђивање недостајућих средстава за
израду предмера и предрачуна за радове који
ће се финансирати од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и
Европске инвестиционе банке за потребе ОШ
''Браћа Вилотијевић'' Краљево, ОШ ''Драган
Маринковић'' Адрани, ОШ ''Светозар Марковић'' Краљево и ОШ ''Димитрије Туцовић''
Краљево.
Обезбеђивање недостајућих средстава за
санацију крова на објекту Машинско техничке школе ''14. октобар'' из Краљева
Обезбеђивање недостајућих средстава за
радове на санацији равног крова на стамбеној
згради у улици Ибарска број 2
Обезбеђивање недостајућих средстава за
извођење радова на уређењу зелених површина око стазе аутодрума Берановац, а за потребе одржавања ауто трка на брдским стазама
''Награда Краљева 2016'' и Спринт ауто – рели
''Берановац 2016''.
Обезбеђивање недостајућих средстава за
потребе плаћања стручне контроле техничке
документације - Студије оправданости и
Идејног пројекта
Обезбеђивање средстава за услугу превоза
путника за месец април и мај 2016.године у
складу са уговором закљученим са Транспортним предузећем ''Вуловић транспорт'' ДОО
из Крагујевца
Обезбеђивање недостајућих средстава за
финансирање извођења радова према предрачуну на телекомуникационим и сигналним
инсталацијама система детекције и дојаве
пожара и противпожарне завесе на сцени
Краљевачког позоришта
Обезбеђивање недостајућих средстава за
набавку противградних ракета кратког и
средњег домета, у циљу унапређења и функционисања система противградне заштите на
територији града Краљева
Обезбеђивање недостајућих средстава за
потребе набавке софтера – информационог
система за попис нелегално изграђених
објеката на подручју града Краљева
УКУПНО (1):
Обезбеђивање недостајућих средстава за
исплату накнаде председницима савета месних заједница за месец новембар 2016.
године

Износ у
динарима
6

553.987,00
4.809.240,00
412.896,00

484.651,20

873.383,00

13.500.000,00

930.000,00

3.500.000,00

500.000,00
1.200.000,00

1.200.000,00
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^lan 12.
U Izve{tajnom periodu od 01. januara do 31. decembra 2016. godine, re{ewima nadle`nog
izvr{nog organa – gradona~elnik grada Kraqeva izvr{ene su promene u aproprijacijama na
odgovaraju}im pozicijama saglasno ~lanu 19. Odluke o buxetu grada Kraqeva za 2016. godinu
(„Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 29/15, 27/16 i 32/16), za namene i u iznosima datim u tabeli:
IZVE[TAJ O DONETIM RE[EWIMA O PROMENAMA APROPRIJACIJA
ZA PERIOD OD 01.01.2016. DO 31.12.2016. godine
Ред.
бр.

Број
решења и датум

Умањене
позиције

Увећане
позиције

Намена

Износ у
динарима

1

2
у периоду пре
ребаланса

3

4

5

6

320

Преусмеравање у апропријацијама
односи се на уравнотежење издатака
у погледу недостајућих средстава
по основу издатака за набавку опреме због пресељења запослених у реновирани простор у Рибници

380.000,00

Преусмеравање у апропријацијама
односи се на уравнотежење издатака
у погледу недостајућих средстава по
основу издатака за уговорени откуп
експоната за сталну поставку Народног музеја Краљево

50.000,00

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

600.000,00

1.

I-Број: 712-/16
03.03.2016

322

у периоду после I
ребаланса

1.

I-Број: 3504/16
27.10.2016

200

202

у периоду после
II ребаланса

1.

I-Број: 3972/16
12.12.2016

527 и 528

529

^lan 13.
U Izve{tajnom periodu od 01. januara do 31. decembra 2016. godine, saglasno ~lanu 37. Odluke o buxetu grada Kraqeva za 2016. godinu („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 29/15,
27/16 i 32/16), re{ewima nadle`nog izvr{nog organa – gradona~elnika grada Kraqeva za
sredstva obezbe|ena transferom od drugog nivoa vlasti (Republike Srbije) i Ugovorom o donaciji utvr|ene su namene u iznosima bli`e opisanih u tabelama:
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I NAMENSKI TRANSFERI OD REPUBLIKE GRADU KRAQEVU
U TOKU 2016. GODINE
Ред.
бр.
1
1.

2.

3.

4.

5.

Број
решења и
датум
2

Позиција у
Одлуци о
буџету
3

I- Број 108/16
18.01.2016

47

I-Број 341/16
29.01.2016

I-Број 342/16
29.01.2016

I-Број 343/16
29.01.2016

I-Број 897/16
15.03.2016

326

243

189

243

Намена
4
Средства обезбеђена од Министарства финансија РС
пренета по основу Решења о коришћењу средстава за
накнаду штета услед елементарних непогода Владе РС
који се распоређују граду Краљеву.
Средства обезбеђена од Министарства културе и
информисања РС пренета по основу Решења о преносу
средстава број: 451-04-5041/2015-03 од 31.12.2015.
године за пројекат финансирање ''Израда графити мурала у оквиру фестивала Стритарт'' који се распоређују
Културном центру Рибница.
Средства обезбеђена од Министарства културе и
информисања РС на основу Решења о преносу
средстава број: 451-04-4982/2015-03 од 31.12.2015.
године за пројекат финансирање ''Уметничког дела
Јоване Бањанац'' који се распоређују Народној
библиотеци ''Стефан Првовенчани'' Краљево.
Средства обезбеђена од Министарства културе и
информисања РС пренета по основу Решења о преносу
средстава број: 451-04-4878/2015-3 за пројекат ''Осавремењивање уметничке збирке музеја – Нађа Стамнековић'' у износу од 114.000,00 дин., Решења о
преносу средстава број: 451-04-4883/2015-03 за пројекат
''Осавремењивање уметничке збирке музеја –Душан
Оташевић у износу од 720.000,00 дин., Решења о
преносу средстава број: 451-04-4880/2015-03 за пројекат
''Осавремењивање уметничке збирке музеја Радош
Антонијевић у износу од 200.000,00 дин., Решења о
преносу средстава број: 451-04-4881/2015-03 за пројекат
''Осавремењивање уметничке збирке музеја Коста
Богдановић у износу од 250.000,00 дин., Решења о
преносу средстава број: 451-04-4879/2015-03 за пројекат ''Осавремењивање уметничке збирке музеја
Мирослав Павловић у износу од 150.000,00 дин.,
Решења о преносу средстава број: 451-04-4877/2015-03
за пројекат ''Осавремењивање уметничке збирке музеја
Жељка Момиров у износу од 355.000,00 дин., Решења о
преносу средстава број: 451-04-4874/2015-03 за пројекат
''Осавремењивање уметничке збирке музеја Гордана
Каљаловић у износу од 400.000,00 дин., и Решења о
преносу средстава број: 451-04-4873/2015-03 за пројекат
''Осавремењивање уметничке збирке музеја Дејан
Атанацковић у износу од 180.000,00 дин., која се
распоређују Народном музеју Краљево.
Средства обезбеђена од Министарства културе и
информисања РС пренета по основу Решења о преносу
средстава број 630-02-10/2016-02 од 02.03.2016. године
за суфинансирање матичних функција у 2016. години
која се распоређују Народној библиотеци Стефан
Првовенчани Краљево у износу од 575.000,00 дин.

Износ у
динарима
5

2.376.000,00

200.000,00

180.000,00

2.369.000,00

575.000,00
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I-Број 1841/16
08.06.2016

20. septembar 2017. godine

Намена
4
Средства обезбеђена од Министарства културе и
информисања РС пренета по основу Решења о преносу
средстава број 451-04-865/2016-02 од 23.05.2016. године
износу од 4.000.000,00 дин., за финансирање пројекта
''Адаптација таванског простора у радне просторије
Завода за заштиту споменика културе, Решења о
преносу средстава број: 451-04-861/2016-02 од
23.05.2016 у износу од 7.000.000,00 дин. за финансирање пројекта ''Конзерваторско – рестауратски радови
на Цркви Брвнари у селу Врба код Краљева, Решења о
преносу средстава број 451-04-859/2016-02 од 23.05.2016.
г. у износу од 700.000,00 дин., за финансирање пројекта
''Израда предлога одлуке о утврђивању 11 добара под
претходном заштитом непокретна културна добра'',
Решења о преносу средстава број: 451-04-868/2016-02
од 23.05.2016 у износу од 2.100.000,00 дин., за
финансирање пројекта ''Дигитализација документације
о културним добрима на територији Завода за заштиту
споменика културе, Решења о преносу средстава број: 45104-846/2016-02 од 23.05.2016 у износу од 2.600.000,00 дин.,
за финансирање пројекта монографи-ја ''Непокретно
културно наслеђе на територији града Краљева и Решења о
преносу средстава број: 451-04-841/2016-02 од 23.05.2016 у
износу од 500.000,00 дин., за финансирање пројекта
''Геофизичка истраживања непосредне околине цркве
Св.Петра и Павле у кривој Реци која се распоређују Заводу
за заштиту споменика културе Краљево.

Износ у
динарима
5

16.900.000,00

7.

8.

9.

I-Број 1975/16
14.06.2016

I-Број 2189/16
01.07.2016

I-Број 2188/16
01.07.2016

155

189

369

Средства обезбеђена од Министарства омладине и
спорта РС пренета по основу Уговора о реализацији
пројекта ''Изградња рекреативног амбијента у Борићима'' број: 401-62/2/2016-04 од 26.05.2016. г. у износу од
1.299.520,00 дин., која се распоређују Дирекцији за
планирање и изградњу ''Краљево''.
Средства обезбеђена од Министарства културе и
информисања РС пренета по основу Решења о преносу
средстава број: 451-04-1085/2016-02 за пројекат ''Лојаник – рудник камених сировина праисторијских заједница централне Србије у износу од 1.000.000,00 дин.,
и Решења о преносу средстава број 451-04-1086/2016-02
од 09.06.2016. г. за пројекат ''Уређење простора Ризнице
Манастира Студенице'' у износу од 1.133.724,00 динара,
која су распоређена Народном музеју Краљево.
Средства обезбеђена од Министарства културе и
информисања РС пренета по основу Решења о преносу
средстава број: 451-04-857/2016-02 од 08.06.2016 у
износу од 1.500.000,00 динара, за финансирање пројекта
''Истраживачки радови на цркви Св. Николе у Баљевцу
и израда Пројекта реконструкције цркве по основу
резултата истраживања'', која су распоређена Заводу за
заштиту споменика културе Краљево.

1.299.520,00

2.133.724,00

1.500.000,00
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I-Број 2191/16
01.07.2016

243

I-Број 2412/16
26.07.2016

I-Број 2411/16
26.07.2016

I-Број 2480/16
02.08.2016

I-Број 2595/16
09.08.2016

I-Број 2594/16
09.08.2016

I-Број 2633/16
11.08.2016

229

229

243

325

320

189
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Намена
4
Средства обезбеђена од стране Министарства културе и
информисања РС пренета по основу Решења о преносу
средстава број: 451-04-937/2016-02 од 10.06.2016.
године, за пројекат финансирање ''Дигитализација старе
и ретке библиотечке грађе са територије општине
Краљево',' која су распоређена Народној библиотеци
Стефан Прво-венчани Краљево.
Средства обезбеђена од стране Министарства културе и
информисања РС пренета по основу Решења о преносу
средстава број: 451-04-2290/2016-02 од 14.06.2016.
године за финансирање пројекта ''Повећање доступности архивске грађе за истраживање и коришћење у
Историјском архиву Краљево која су распоређена
Историјском архиву Краљево.
Средства обезбеђена од стране Министарства културе и
информисања РС пренета по основу Решења о преносу
средстава број: 451-04-1729/2016-02 од 14.06.2016.
године за финансирање пројекта ''Дигитализација пројектне документације у Историјском архиву Краљево''
која су распоређена Историјском архиву Краљево.
Средства обезбеђена од стране Министарства културе и
информисања РС пренета по основу Уговора о
суфинансирању пројекта ''Жички духовни сабор Преображење 2016'', закљученим између Министарства
културе и информисања и Народне библиотеке ''Стефан
Првовенчани'' Краљево, број: 451-04-348/2016-03 од
27.05.2016. године која су распоређена Народној библиотеци Стефан Првовенчани Краљево.
Средства обезбеђена од стране Министарства културе и
информисања РС пренета по основу Решења о додели
средстава за суфинансирање пројеката у области
Музике (стваралаштво, продукција, интерпретација),
Министарства културе и информисања РС број: 401-01148/2016-03 од 05.05.2016. године за финансирање
пројекта Културног центра Рибница Интернационални
џез фестивал ''Џез Ибар'' Краљево, која су распоређена
Културном центру Рибница.
Средства обезбеђена од стране Министарства културе и
информисања РС пренета по основу Решења Министарства
културе и информисања број: 451-04-670/2016-03 од
18.07.2016. године, на основу Уговора о суфинансирању
пројекта ''Концептуална уметничка колонија ''Шта недостаје'', која су распоређена Културном центру Рибница.
Средства обезбеђена од стране Министарства културе и
информисања РС пренета у складу са уговорима о
суфинансирању пројеката број: 451-04-4506/2016-3 од
08.07.2016, број: 451-04-4504/2016-3 од 08.07.2016, број
451-04-4500/2016-3 од 08.07.2016, број: 451-04-4497/20163 од 08.07.2016, број: : 451-04-4499/2016-3 од 08.07.2016,
број: 451-04-4505/2016-3 од 08.07.2016 и број 451-044501/2016-3 од 08.07.2016. године за финансирање
пројеката – ауторских хонорара Народног музеја Краљево
која су распоређена Народном музеју Краљево

Износ у
динарима
5

1.895.712,00

500.000,00

1.500.000,00

250.000,00

850.000,00

300.000,00

1.170.000,00
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I-Број 2658/16
15.08.2016

243

I-Број 2980/16
09.09.2016

I-Број 4004/16
15.12.2016

203

80

20. septembar 2017. godine
Износ у
динарима

Намена
4
Средства обезбеђена од стране Министарства културе и
информисања РС пренета по основу Уговора о
суфинансирању пројекта ''Краљевачка медијатека'' број:
451-04-914/2016-02 од 30.06.2016. године која су
распоређена Народној библиотеци Стефан Првовенчани
Краљево.
Средства обезбеђена од стране Министарства културе и
информисања РС пренета по основу Уговора о
суфинансирању пројекта ''Годишњи програм галерије
уређење изгледа и побољшање услова за рад изложбене
делатности и других програма, број: 451-04-1090/201603 од 08.07.2016. године, која су распоређена Народном
музеју Краљево.
Средства обезбеђена од стране Комесаријата за
избеглице и миграције РС пренета по основу Уговора о
додели средстава за куповину сеоских кућа са окућницом
и набавку пакета грађевинског материјала за поправку
или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом
закљученим између Комесаријата за избеглице и
миграције РС и града Краљева број: 9-9/631 од
14.11.2016. године, која су распоређена граду Краљеву.
УКУПНО

5

1.316.214,00

350.000,00

16.260.195,60
51.925.365,60

II УГОВОР О ДОНАЦИЈИ
Ред.
бр
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1

2

3

1.

I-Број 2190/16
01.07.2016

155

Намена
4
Средства обезбеђена по основу закљученог Уговор о
донацији између UniCredit Bank Srbija ad. Beograd и града
Краљева, број: 2123/16 од 21.06.2016. године, за уређење
јавног простора Дечијег парка ''Борићи'', која су распоређена Дирекцији за планирање и изградњу Краљево.

Износ у
динарима
5

200.000,00

^lan 14.
U Izve{tajnom periodu januar - decembar 2016. godine iz buxeta grada Kraqeva realizovana su sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 451000 – Subvencije javnim nefinansijskim
preduze}ima i organizacijama u ukupnom iznosu od 76.890.106,18 dinara.
U okviru Programa podr{ke za sprovo|ewe poqoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u 2016.godini na teritoriji grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva '',
broj 10/16) realizovana su sredstva u iznosu od 68.890.106,18 dinara za:
- regres za reproduktivni materijal (za ve{ta~ko osemewavawe umati~enih krava i junica) za 1.712 nosioca poqoprivrednih gazdinstava (7.001 grlo) u iznosu od
10.501.500,00 dinara;
- kreditnu podr{ku za sufinansirawe kamata za poqoprivredne kredite za kupovinu
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nove poqoprivredne mehanizacije, ma{ina, opreme i repromaterijala u sto~arstvu,
vo}arstvu, povrtarstvu i ratarstvu, kupovinu stoke, `ivine, p~ela i ribqe mla|i, izgradwu plastenika, kupovinu sadnog materijala u povrtarstvu i vo}arstvu, sredstava
za za{titu biqa, sistema za navodwavawe i izgradwu bunara (61 korisnik) u iznosu od
2.481.234,04 dinara;
investicije u fizi~ka sredstva poqoprivrednim gazdinstvima u visini 30% od vrednosti investicije, odnosno 45% za podru~ja sa ote`anim uslovima rada u poqoprivredi (156korisnika-porodi~nih gazdinstava) u iznosu od 35.959.169,00 dinara;
obnavaqawe poqoprivrednog proizvodnog potencijala naru{enog elementarnim nepogodama i katastrofalnim doga|ajima i uvo|ewe odgovaraju}ih preventivnih aktivnosti (osigurawe useva, plodova, vi{egodi{wih zasada, rasadnika i `ivotiwa u iznosu
od 55% od iznosa premije osigurawa bez ura~unatog PDV -a) za 645 nosioca poqoprivrednog gazdinstva u iznosu od 18.045.129,18 dinara,
podsticaj za sprovo|ewe odgajiva~kih programa, odnosno pra}ewe realizacije Programa nabavke visoko kvalitetnih priplodnih junica i prvih `enskih teli}a u iznosu
od 1.500.000,00dinara u skladu sa Ugovorom sa Poqoprivredno savetodavnom i stru~nom slu`bom Kraqevo i
transfer znawa i razvoj savetodavstva – unapre|ewe i obuka u oblasti poqoprivrede i
ruralnog razvoja kroz organizovane posete poqoprivrednika sajmovima i kotizacije
za zakup poslovnog prostora na sajmu u ukupnom iznosu od 403.073,96 dinara.

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

ZAVR[NE ODREDBE
^lan 15.
Odluku o zavr{nom ra~unu buxeta grada Kraqeva za 2016. godinu dostaviti Upravi za trezor, nakon usvajawa u skladu sa зakonom.
^lan 16.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u „Slu`benom listu grada Kraqeva“.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011–263/2017-III
Dana: 20. septembra 2017. godine

Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja
________________________________________

Strana 62 - Broj 21

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

20. septembar 2017. godine

ИЗВЕШТАЈ
О ПЛАНИРАНИМ И ИЗВРШЕНИМ ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА
ПРОЈЕКАТА / ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА
ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: Стратегија социјалне политике града Краљево 2013-2020, шифра
програма 0901
Град Краљево
Ред.
број
1.

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

Лице одговорно
за реализацију пројекта
Др Предраг Терзић, градоначелник
града Краљево

2.
БУЏЕТ ПРОГРАМА
Извор
финансирања
01

07

Опис
Приходи
из буџета

Трансфери од
другог нивоа
власти

НАПОМЕНА:

2015.

2016.

2017.

9.555,00 евра (динарска
противвредност по
средњем курсу НБС на
дан уплате у укупном
износу од 1.182.646,93
динара) - учешће града
Краљева у
суфинансирању пројекта
за активности
предвиђене Анексом
уговора о сарадњи, наш
број 2906/15 од
28.09.2015. године,
НАПОМЕНА: Крајем 2015. године од стране Министарства
привреде по Јавном позиву за суфинансирање учешћа јединица
локалне самоуправе у реализацији пројеката одобрених за
финансирање из међународних извора финансирања, граду
Краљеву као подносиоцу пријаве, додељена су бесповратна
средства у износу од 396.900,00 динара за суфинансирање
учешћа града у реализацији пројекта „Смањење сиромаштва и
унапређење могућности запошљавања маргинализованих и
угрожених група становништва са фокусом на Ромкиње у
Србији“.
Пројекат се реализује удруживањем средстава са
донатором, који за реализацију пројекта, у складу са
Уговором о сарадњи, обезбеђује преостали износ средстава
потребних за финансирање пројекта.
4.725,00 евра
(у динарској
противвредности по
средњем курсу НБС на
дан уплате) - учешће
града Краљева у
реализацији пројекта, у
складу са потписаним
Уговором о сардњи.
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Укупна вредност пројекта за град Краљево у периоду од
маја 2014. до августа 2017. године износи 323.000 €, уз
учешће града Краљева од 4.725,00 € у 2015. години (Основни
уговор), као и учешће града Краљева од 9.555,00 € у 2016.
години (Анекс уговора о сарадњи).
Активности на реализацији пројекта спроводи међународна
организација ХЕЛП уз подршку града Краљева.
СВЕГА:

НАЗИВ И ШИФРА
НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: Град Краљево
ПРОЈЕКТА
Пројекат „Смањење сиромаштва ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:
и унапређење могућности
Др Предраг Терзић, градоначелник града Краљево
запошљавања маргинализованих
и угрожених група становништва
са фокусом на ромкиње у
Србији“,
шифра пројекта 0901-0001.1
Опис пројекта:
Пројекат се заснива на економској и едукативној подршци локалном развоју у Србији са фокусом на
маргинализованим и угроженим групама становништва а нарочито на Ромкињама.
Главне активности пројекта концентрисане су на мотивисање угрожених заједница, директно отварање
нових радних места путем помоћи малим бизнисима у виду грантова, организовање пословних и
стручних обука и образовања. Хелп, као носилац пројекта ће подржати спровођење постојећих
стратегија локалног развоја и подржати процес одрживог развоја у целини.
Кроз Основни уговор, у 2015. години, пројекат је подржао активности које се односе на
пружање подршке угроженом локалном становништву при започињању сопственог почетног бизниса.
Након похађања мотивационе радионице локално становништво је добило могућност пријављивања за
грантове у вредности од 1.500 евра и 2.400 евра под условом да сами учествују са 5% вредности у
случају мањег гранта; односно 10% у случају већег гранта; да региструју своје активности; да прођу
кроз основну обуку за пословање; да су сагласни да грантови буду у власништву Хелп-а две године
након потписивања уговора; и да испуне 15 сати друштвено корисног рада за град. Kорисници су поред
грантова добили и могућност даљих обука, умрежавања и менторинга.
Такође, у оквиру Основног уговора, пројекат је имао за циљ да у граду Kраљеву подржи 30 појединаца,
15 припадника угроженог локалног становништва и15 Рома, од чега 12 Ромкиња.
Кроз Анекс уговора о сарадњи, у 2016. години, пројекат је подржао активности које се односе на
пружање подршке угроженом становништву у приступању тржишту рада кроз радионице, обуке, као и
грантове/донације у вредности од 1.500 евра, 2.400 евра и 3.600 евра у виду опреме или материјала за
започињање посла или подршку микро предузећима. Такође, кроз пројекат је планирано да се
допринесе повећању запосливости младих путем професионалне обуке кроз спровођење радних пракси
на послу.
У оквиру Анекса уговора, пројекат има за циљ да у Граду Kраљеву подржи 40 појединаца: 10
припадника угроженог локалног становништва, 5 Рома, 5 Ромкиња и 20 незапослених свршених
средњошколаца до 21 године старости.
Циљеви пројекта
Општи циљ пројекта је допринос укључивању Рома и других социјално угрожених група
становништва у социјални и економски живот земље и смањење сиромаштва међу циљним групама.
Посебан циљ пројекта је да се омогући Ромима - а посебно Ромкињама и младима – и другим
угроженим групама становништва бољи приступ тржишту рада.
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Донатор: Шведска агенција за међународни развој – Сида
Реализацију пројекта финансира Хелп путем донаторских средстава и град Краљево. Укупна вредност
пројекта за град Краљево у периоду од маја 2014. до августа 2017. године износи 323.000 € уз учешће
града Краљева од 4.725,00 € у 2015. години (Основни уговор), као и учешће града Краљева од 9.555,00
€ у 2016. години (Анекс уговора о сарадњи).
Активности на реализацији пројекта спроводи међународна организација ХЕЛП уз подршку града
Краљева.
Трајање пројекта: 31. мај 2014 - 30. мај 2016. године (Основни уговор), односно септембар 2015 август 2017. године (Анекс Уговора о сарадњи)
Циљне групе
Незапослени Роми и чланови других угрожених група становништва који живе у циљним регионима са
посебним фокусом на Ромкиње и младе.
Тип пројекта (капиталног карактера....) – Подршка локалном развоју и подстицај запошљавању

Ред.
број
1.

Активност
Спровођење
мотивационих и
информативних
кампања

Жељени резултат

Индикатор

Ефекти

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

Индикатор 1 – Р1
Одржано шест
догађаја/радионица
у циљу мотивације
и подизања свести
о могућностима
самозапошљавања,

Заинтересовност Рома и других
угрожених група сановништва
за учешће у пројекту

Индикатор 2 – Р1Мотивисано 50
особа ромске
националности (од
којих минимум 25
Ромкиња) да посете
мотивационе
радионице

Постигнути ефекти на нивоу
индикатора:
И1-Р1
Одржано шест
догађаја/радионица у циљу
подизања свести о
могућностима
самозапошљавања. (Две
радионице одржане 26.09.2014.
у Градској управи, трећа
радионица одржана 06.10.2014.
у просторијама НСЗ и четврта
радионица одржана 16.10.2014.
у просторијама НВО Феномена.
У складу са потписаним
Анексом уговора о сарадњи
радионице у циљу мотивисања
учесника одржане у два
термина: 24.11.2015. и
27.11.2015 године у згради
Градске управе града Краљева)
И2-Р1
Укупан број учесника на
мотивационим радионицама
био је 56, од тога 16 Ромкиња.
Како би наставили са
мотивисањем Ромкиња,
представници ХЕЛП-а су
изашли на терен, где је
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Индикатор 3 – Р1Одржана
радионица (један
догађај) у циљу
умрежавања
службеника/људи
који директно раде
са локалним
угроженим
становништвом у
сфери
запошљавања и
представника
локалне ромске
заједнице ради
побољшања
сарадње међу
различитим
интересним
странама
Индикатор 4 – Р1
Одржано шест
информативних
кампања

Индикатор 5 – Р1
200 учесника
посетило
информативне
кампање на којима
је представљен
пројекат и
подељени
апликациони
формулари и
брошуре
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посећено преко 15 породица.
У складу са активнстима
дефинисаним Анексом уговора
организоване су још две
мотивационе радионице које је
посетило око 30 учесника, од
тога 10 жена.
И 3 – Р1Одржана радионица
(окупљање/догађај) за
релевантне учеснике који
непосредно раде са локалним
угроженим становништвом у
сфери запошљавања и
представника локалне ромске
заједнице.

И4-Р1
Одржано осам информативних
кампања. (Информативне
кампање одржане 20, 21, 23. и
24. новембра 2014. У складу са
потписаним Анексом уговора о
сарадњи одржане
информативне кампање:
15.01.2016, 18.01.2016. и
21.01.2016 у згради Градске
управе и 26.01.2016. у
просторијама НСЗ).
И5 – Р1
Укупан број учесника на
информативним кампањама
(Основни уговор) био је 115.
На информативним кампањама
је представљен пројекат и
подељено 183 апликационих
формулара и брошура.
Укупан број учесника (Анекс
Уговора) на информативним
кампањама био је 212.
Инфомативне кампање
посетило укупно 327
учесника.
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2.

Селекција
корисника
(апликаната) и
закључивање
уговора са
корисницима
грантова
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Р2- Изабрани
потенцијални
корисници
грантова и
закључени
уговори са истим

Индикатор 1- Р2
Минимум 50 (30 по
Основном уговору
и 20 по Анексу
уговора)
пристиглих пријава
(апликационих
формулара)
испуњава услов за
посету на терену и
даље разматрање

Индикатор 2- Р2
Потписано 50
уговора са
финалним
корисницима
грантова, од којих
17 уговора
закључених са
Ромкињама
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Укључивање Рома и других
угрожених група становништва
у програме самозапошљавања
Постигнути ефекти на нивоу
индикатора:
И1-Р2
По основном уговору на
конкурс за доделу опреме за
започињање бизниса, пристигло
је укупно 88 апликација. Услов
за посету на терену и даље
разматрање стекло је 78
апликаната. У периоду мартаприл 2015, посећено је 78
апликаната на терену и исто
толико попуњено формулара
(директно на терену у току
посета са потенцијаним
посећеним апликантима) за
процес II селекције.
По Анексу уговора на конкурс
за доделу опреме за
самозапошљавање пријавило се
укупно 115 заинтересованих.
Евалуацијом и селекцијом, у
две фазе, одабрани су финални
корисници.

И2-Р2
По Основном уговору,
одабрани финални корисници
су 5. маја 2015. године
потписали Уговоре са ХЕЛПом. Уговори су потписани са 30
корисника (17 жена и 13
мушкараца), од тога 12
Ромкиња.
Након набавке опреме за 30
корисника, остварена је
уштеда у пројекту, па је
списак корисника проширен за
још 12 особа.Накнадно је
потписано још 12 уговора са
финалним корисницима и
истима додељена опрема.
У складу са динамиком
дефинисаном Анексом уговора
о сарадњи, одабрани финални
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корисници су 29. јуна 2016.
године потписали уговоре о
донацији опреме за
самозапошљавање са ХЕЛП-ом.
Уговори су потписани са 20
корисника (12 жена и 8
мушкараца), од тога 5 Ромкиња
и 5 Рома. Након тога, имајући у
виду да је остварена уштеда у
пројекту, као и чињеницу да је
један корисник гранта одустао
од истог, списак корисника је
проширен за још 4 нова
корисника. До сада додељена
су 23 уговора о донацији
опреме за самозапшљавање (7
Ромкиња, 5 Рома и 11 остали
корисници).
3.

Регистрација
бизниса, набавка
и дистрибуција
опреме

Р3. Изабрани
корисници
грантова започели
са обављањем
пословне
делатности

Индикатор 1- Р3
Подржано 50
корисника

Створени услови за
самозапошљавање Рома и
других угрожених група
становништва са посебним
акцентом на Ромкиње
Постигнути ефекти на нивоу
индикатора:

Индикатор 2- Р3
Набављена и
дистрибуирана
опрема
корисницима
грантова

И1-Р3
По Основном уговору
пројектом је предвиђено да се
подржи минимално 30
корисника, а подржано је 42
корисника (21 жена и 21
мушкарац). Подржано је 42
лица за обављање делатности.
По Анексу уговора, пројектом
је предвиђено да се подржи
минимално 20 корисника.
Уговори о донацији опреме за
самозапошљавње су потписани
са 23 финална корисника.

И2-Р3
По Основном уговору
набављена је и дистрибуирана
опрема за 42 корисника гранта.
По Анексу уговора, до сада су
потписани уговори са 23 финална корисника. Процедура набавке и испоруке опреме за у току.
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4.

Реализација
пословних обука,
менторинг и
праћење

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Р4. Обезбеђен
програм обука, и
праћење
реализације
подржаних
бизниса

Индикатор 1- Р4
Одржане обавезне
пословне обуке за
50 потенцијалних
финалних
корисника грантова

Индикатор 2- Р4
Одржане пословне
обуке у складу са
потребама
корисника

Индикатор 3- Р4
Обезбеђен
менторинг
(подршка)
регистрованим
бизнисима

20. septembar 2017. godine

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

5.

Реализација
професионалних
обука кроз
спровођење
радних пракси

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

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

Обезбеђена подршка младима
путем професионалне обуке
кроз спровођење радних пракси
код послодаваца
И1- Р5
Остварена сарадња са НСЗ,
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свршених
средњошколаца
Индикатор 2- Р5
Извршена
селекција
послодаваца за
спровођење радних
пракси, као и
селекција и 20
практиканата
(младих свршених
средњошколаца)
Индикатор 3- Р5
20 младих
свршених
средњошколаца
укључено у радну
праксу код
изабраних
послодаваца
(професионална
обука кроз праксу
на послу)
Индикатор 4- Р5
Обезбеђен
менторинг
практиканата и
послодаваца
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Регионалном развојном
агенцијом, четири средње
школе и осталим релевантним
учесницима
И2-Р5
У сарадњи са НСЗ извршена
селекција послодаваца за
спровођење радних пракси.
Након тога, у сарадњи са
послодавцима, НСЗ и локалном
самоуправом извршена
селекција 20 практиканата
(незапослених младих
свршених средњошколаца) за
учешће у професиналној обуци
кроз праксу на послу.
И 3- Р5
Закључени уговори са 20
младих - изабраних
практиканата. Уговори
званично уручени на сајму
запошљавања у Краљеву.
Након тога, у априлу 2016.
године млади започели програм
радних пракси код послодаваца.
Крајем године, у децембру
2016. године, обезбеђена је
подршка за још 2 нова
практиканта оба ромске
популације (1 Ромкиња и 1
Ром).
И 4- Р5
У периоду мај - октобар 2016.
године обезбеђен је менторинг
практиканата и послодаваца од
стране наставника практичне
наставе из четири средње
школе, као и Регионалне
развојне агенције.

6.

Обезбеђивање
грантова за
подршку
запошљавању/
самозапошљавању

Р6. Обезбеђена
подршка за
запошљавање/
самозапошљавање
10 практиканата

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

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

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

Функционална
класификација 090

Извор
финансирања
01
07

Опис

2015.

Приходи
из буџета
Трансфери од другог
нивоа власти

4.725,00 €

НАПОМЕНА:

2016.

2017.

9.555,00 евра

НАПОМЕНА: Крајем 2015. године од стране
Министарства привреде по Јавном позиву за
суфинансирање учешћа јединица локалне самоуправе у
реализацији пројеката одобрених за финансирање из
међународних извора финансирања, граду Краљеву као
подносиоцу пријаве, додељена су бесповратна средства у
износу од 396.900,00 динара за суфинансирање учешћа
града у реализацији пројекта „Смањење сиромаштва и
унапређење могућности запошљавања маргинализованих
и угрожених група становништва са фокусом на Ромкиње
у Србији“.
Пројекат се реализује удруживањем средстава са
донатором, који за реализацију пројекта, у складу са
Уговором о сарадњи, обезбеђује преостали износ
средстава потребних за финансирање пројекта.
Укупна вредност пројекта за град Краљево у периоду
од маја 2014. до августа 2017. године износи 323.000 €,
уз учешће града Краљева од 4.725,00 € у 2015. години
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(Основни уговор), као и учешће града Краљева од
9.555,00 € у 2016. години (Анекс уговора о сарадњи).
Активности на реализацији пројекта спроводи
међународна организација ХЕЛП уз подршку града
Краљева.
4.725,00 €
9.555,00 €

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРОГРАМА
Ред.
број
1.

Пројекат

Индикатори

Ефекти

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

Посебан (специфичан) циљ
пројекта је да се омогући
Ромима – а посебно Ромкињама
и младима – и другим
угроженим групама
становништва бољи приступ
тржишту рада.

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

Индикатори на нивоу посебног
(специфичног) циља пројекта:
-Мотивисани и информисани
Роми, млади и друге угрожене
групе становништва о
могућностима коришћења
програма самозапаошљавања и
бољим приступима тржишту
рада
-Пружена подршка за
самозапошљавање најмање 50
лица из угрожених група
становништва, Рома са посебним
акцентом на Ромкиње
- Пружена подршка за
организовање/спровођење
професионалних обука кроз
праксу на послу за 20
практиканата (незапослених
младих свршених
средњошколаца)
-Пружена подршка за
запошљавање/
самозапошљавање 10
практиканата (незапослених
младих свршених
средњошколаца)
2.

Друштвено економска
интеграција
незапослених младих
свршених
средњошколаца –
учесника
професионалне обуке
кроз праксу на послу и
запошљавање
одређеног броја младих
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Пројекат стамбене обнове после земљотреса у Краљеву, позиција број 51, пројектна активност 0901 –
0002.2 износ 2.529.161,26 динара
( претходни назив: Пројекaт „Урбана регенерација у Доситејевој улици“ )
Извештајни период: 2016. година
I - ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ
Назив пројекта
Тело за имплементацију пројекта

„Пројекат стамбене обнове после земљотреса у Краљеву“
( претходно „ Урбана регенерација насеља у Доситејевој улици “ )
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ)

Тело за праћење пројекта

Републичка агенција за становање (РАС)

Управљање активностима на
пројекту на нивоу града Краљева
Основ по коме су одобрена
средства за пројекат

Јединица за управљање пројектом ( ЈУП )

Датум почетка имплементације
пројекта

Планирани датум затварања
пројекта

-Одлука о приступању реализацији Пројекта „Урбана регенерација
насеља у Доситејевој улици“, Скупштина града Краљева, број: 01182/2013-III, од 24.09.2013.год.
-Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD1830 (2014),
закљученог између Републике Србије и Банке за развој Савета
Европе, донет 10.11.2016.год. „Сл. Гласник РС“ бр. 10-16 (МУ).
25.06.2015. године
Напомена: према Извештају о изводљивости за почетак
имплементације се узима датум објављивања јавног позива за
претквалификацију за учешће на урбанистичко- архитектонском
конкурсу
31.12.2019. године
Напомена: датум предвиђен Извештајем о изводљивости и
Оквирним споразумом о зајму LD1830 (2014)

А. НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ
А. ПРЕГЛЕД СТАТУСА ПРОЈЕКТА
1. НАПРЕДОВАЊЕ ПРОЈЕКТА
1.1. Имовинско-правни односи етажних власника; предуговори за размену непокретности
1.1.1. Постигнути резултати:
У катастар непокретности је уписано 325 постојећих станова ( до извештајног периода 310, а пре
почетка припремне етапе Пројекта 112 ).
До 11.01.2016. год., спроведено организовано потписивање предуговора за размену непокретности
за зграду I фазе.
29.01.2016. год., одржан заједнички састанак са свим власницима/сувласницима 81 стана који
припадају згради II фазе, у периоду од 29.01. до 02.02.2016. год. скупштине станара спровеле
договорну расподелу станова, а 03.02.2016. год., уз техничку подршку ЈУП, извршена лутријска
расподела преосталих станова.
25.03.2016. год., одржан заједнички састанак са свим власницима/сувласницима 97 двособних
станова који припадају зградама III фазе, у периоду од 26.03. до 29.03.2016. год., скупштине станара
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спровеле договорну расподелу станова, а 30.03.2016. год., уз техничку подршку ЈУП, извршена
лутријска расподела преосталих станова.
25.03.2016. год., одржан заједнички састанак са свим власницима/сувласницима 83 стана осталих
структура који припадају зградама III фазе, у периоду од 06.04. до 08.04.2016. год., скупштине станара
спровеле договорну расподелу станова, а 12.04.2016. год., уз техничку подршку ЈУП, извршена
лутријска расподела преосталих станова.
У периоду од 15.06. до 11.07.2016. године је реализован и технички подржан предлог поновљене
расподеле станова у оквиру скупштина зграда са 8 власника који су претходно одбили да потпишу
предуговоре незадовољни спратношћу или површином новог стана, а 19.10.2016. године су у
Градској управи одржани састанци са истим власницима.
У извештајном периоду је закључено 335 предуговора (узевши у обзир и предуговоре за 4 стана у
сувласничком статусу које нису потписали сви сувласници) , а преостало је још 29 станова за које је
потребно закључити предуговоре:
- 7 власника одбија потписивање,
- 10 станова је у власништву правних лица,
- за 5 станова није окончана оставинска расправа,
- власници 5 станова не поседују потпуну власничку докуменатацију и
- власници 2 стана се нису одазвали и нису још увек доступни ЈУП.
1.1.2. Одступања:
Извештајем о изводљивости пројекта (2013.год.) је била предвиђена изградња 360 станова.
У Оквирном споразуму о зајму је број станова коригован на 366, а корекција је условљена
непоузадним податком о броју станова у тзв. „самачким зградама“ – бр. 48., 50. и 70. установљеном
током анкета спроведених 2011./2012 год.
Потребно је закључити 364 предуговора ( за 2 нова стана који ће бити у власништву града се не
закључују предуговори ).
1.1.3.
Проблеми:
Свих 29 станова за које нису закључени предуговори са својим специфичностима представљају
предмете оптерећене проблемима личне природе или статусом правних лица над којима је покренут
стечајни поступак или недостацима у докуменатцији.
1.2. Закони, одлуке, споразуми, уговори, одобрења
1.2.1. Постигнути резултати:
- Влада Републике Србије усвојила Закључак којим је одобрила потписивање Оквирног споразума
о зајму (ОСЗ) LD 1830(2014) од 8.000.000 евра са Развојном банком Савета Европе (РБСЕ)
(25.03.2016.)
- Република Србија и РБСЕ потписале ОСЗ LD 1830(2014) (21.04.2016.)
- Инвестиционом оквиру за Западни Балкан у оквиру XV-ог позива поднета апликација за грант
намењен покривању трошкова надзора над изградњом нових и уклањањем постојећих објеката
(19.02.2016.)
- Управни одбор Инвестиционог оквира за Западни Балкан уз подршку РБСЕ одобрио апликацију
поднету у оквиру XV-ог позива грант у износу од 300.000 евра (10.06.2016.)
- Народна скупштина Републике Србије донела Закон о потврђивању ОСЗ (10.11.2016., на
снагу ступио 23.11.2016.)
- Скупштина града Краљева донела Одлуку о доношењу измене Плана генералне регулације
„Сијаће поље“ (ПГР „Сијаће поље“), чиме су створене претпоставке за евентуалну експропријацију
постојећих станова и успостављен плански основ за даљу разраду инвестиционо-техничке
документације (28.12.2016.)
- Припремљен нацрт Уговора о финансирању и управљању реализацијом пројекта који је, на
основу члана 7. Прелиминарног споразума о сарадњи на реализацији пројекта, потписаног 06.11.2015.
год., између МГСИ, РАС и града Краљева, требао да се закључи између учесника у реализацији
Пројекта по доношењу Закона о потврђивању ОСЗ. Коментари на завршни нацрт, претходно
усаглашени на нивоу града, су осталим партнерима прослеђени 10.11.2016. године.
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1.2.2. Одступања:
- Доношење Закона о потврђивању ОСЗ је кроз Извештај о изводљивости пројекта и припадајући
динамички план активности (2013.год.), имајући у виду условљеност реализације бројних наредних
активности од поменутог закона, позиционирано на критичном путу и планирано у раној, односно
припремној етапи развоја Пројекта.
- Ревидованим динамичким планом, установљеним са МГСИ у марту 2016. год., је процењено да
Закон о потврђивању ОСЗ може да буде донет у периоду јун / јул 2016. год., и на том основу је
планиран развој наредних пројектних активности.
Влада Републике Србије је у том периоду била у тзв. техничком мандату и није била овлашћена да
преузме улогу предлагача закона. У августу је изабрана нова Влада Републике Србије, а доношење
закона је Народној скупштини Републике Србије предложила у октобру 2016. године.
- Очекивано је да се процедура измена ПГР „Сијаће поље“, оперативно покренута раним јавним
увидом (јануар 2016.год.) и одобрењем нацрта од стране Комисије за планове (26.02.2016.), оконча
ранијим доношењем одлуке, али је процес оптерећен обимом измена плана, чији је обухват знатно
шири од локације Пројекта, и имлементацијом елемената који би требало да омогуће подношење
предлога за експропријацију постојећих станова, уколико се покаже неопходним.
Напомена: нацрт измене ПГР „Сијаће поље“ је израдила Дирекција за планирање и изградњу
„Краљево“.
1.2.3. Проблеми:
- На основу процене о могућности доношења Закона о потврђивању ОСЗ је планиран развој
наредних, од њега зависних, пројектних активности које су требале да половином новембра 2016. год.
резултују закључивањем уговора за изградњу зграде I фазе.
Није било услова да се јавна набавка за избор извођача радова на изградњи зграде I фазе распише
до краја 2016. год., те је иста, као и почетак радова, одложена за 2017. год.
1.3. Инвестиционо-техничка документација
1.3.1. Постигнути резултати:
- Пројектни задатак за израду идејних архитектонских решења објеката II и III фазе (11.01.2016.)
- Идејна архитектонска решења нових стамбених објеката I, II и III фазе (15.01. до 29.03.2016.)
- Студија о процени утицаја на животну средину у складу са препорукама из Извештаја о
изводљивости и прописима ЕУ (Enironmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU). ( фебруар
2016.)
- Елаборати геотехничких и геофизичких истраживања и сеизмичке микрорејонизације
(14.03.2016.)
- Урбанистички пројекат за изградњу зграде I фазе (07.03.2016.)
- Издата локацијска дозвола за изградњу зграде I фазе (16.03.2016.)
- Пројектни задатак за Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу зграде I фазе
(15.04.2016.)
- ПГД за изградњу зграде I фазе са извршеном техничком контролом (23.05.2016.)
- Издата грађевинска дозвола за изградњу зграде I фазе (25.05.2016.)
- Пројекти уклањања постојећих објеката са извршеном техничком контролом (13.06.2016.)
- Пројекат за извођење (ПЗИ) зграде I фазе (децембар 2016.)
Напомена: елаборати и пројектна документација, изузев Урбанистичког пројекта, су обезбеђени
кроз Пројекат техничке помоћи. Урбанистички пројекат за изградњу зграде I фазе израдила
Дирекција за планирање и изградњу „Краљево“.
1.3.2. Одступања:
- У односу на ревидовани динамички план активности до израде ПЗИ зграде I фазе, установљен са
МГСИ у марту 2016., није било значајних одступања.
1.3.3. Проблеми:
- „Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем“ је ступио на
снагу 1.01.2016. године, а „Уредба о локацијским условима“ („Сл. гласник РС“ бр. 35/2015), је делом
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измењена „Уредбом о локацијским условима“ („Сл. гласник РС“ бр. 114/2015), донетом 31.12.2015.
године.
У поступку преласка на спровођење обједињене процедуре електронским путем је до изражаја
дошло почетно несналажење и изражене недоумице од стране практично свих учесника у процедури.
Проблем је делом ублажен и објављивањем „Упутства о форматима електронских докумената“ у
априлу 2016. године.
„Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем“ је делом
измењен 02.12.2016.године („Сл. гласник РС“ бр. 96/2016)
- Даља разрада пројектне документације за објекте II и III фазе, саобраћајно и партерно уређење и
инфраструктурно опремање локације Пројекта, којом се ревизија динамичког плана из марта 2013.
није бавила, је била условљена изменама ПГР „Сијаће поље“. Спровођење ових активности је пренето
у 2017. годину.
1.4. Тендерска документација, јавне набавке
1.4.1. Постигнути резултати:
- У сарадњи представника Тима техничке подршке пројекту, МГСИ, РАС и града Краљева
закључно са 21.12.2016. године је припремљен завршни нацрт тендерске документације за
међународну јавну набавку за избор извођача радова на изградњи зграде I фазе. Преостало је да
носилац активности МГСИ, пре упућивања нацрта на одобрење РБСЕ, изнесе завршну оцену.
- Тим техничке подршке је у децембру 2016. на себе преузео обавезу припреме нацрта тендерске
докуменатације за услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи нових и уклањању
постојећих објеката.
1.4.2. Одступања:
- На основу ревидованог динамичког плана активности до израде ПЗИ зграде I фазе, установљеног
са МГСИ у марту 2016., расписивање међународне јавне набавке за избор извођача радова на
изградњи зграде I фазе је планирано за јул 2016. године.
1.4.3. Проблеми:
- Један од предуслова за организовање јавне набавке за избор извођача радова на изградњи зграде I
фазе у којој се у својству наручиоца појављују МГСИ и град Краљево је закључивање претходно
поменутог Уговора о финансирању и управљању реализацијом пројекта.
- Имајући у виду искуства других у погледу времена потребног за спровођење процедуре
међународне јавне набавке по правилима РБСЕ уколико јавна набавка за избор извођача радова на
изградњи зграде I фазе не буде расписана, како је оквирно планирано, у марту/ априлу 2017. године
основана је могућност да почетак радова буде или на самом крају 2017. или тек почетком 2018.
године.
Б. ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ
-Технички саветник Дирекције за процену и мониторинг РБСЕ г-дин Самир Куленовић је у склопу
мисије техничке ревизије Пројекта, реализоване 24./25.11.2016. године, у Краљеву боравио 24.11.2016.
год. на радном састанку у инфо- пулту Једнице за управљање пројектом и у посети локацији Пројекта.
До краја 2016. године РБСЕ није доставила налазе своје техничке ревизије.
-У извештајном периоду је одржано 5 седница Пројектне комисије на којима је, поред донетих
предлога о важнијим одлукама на нивоу града, праћена и реализација пројектних активности осталих
учесника у Пројекту и ЈУП ( XVI / 11.01., XVII / 17.02., XVIII / 23.05., XIX / 15.06. и XX / 31.10 и
04.11.2016.).
-У извештајном периоду је одржано 12 заједничких састанака са осталим учесницима у Пројекту
(МГСИ, РАС, РБСЕ, Тим за техничку подршку, град Краљево), на којима је поред размтрања
техничких питања, доношења одлука о начину реализације праћено и оцењивано спровођење
пројектних активности (12.01., 21.01., 09.03., 15.03., 26.04., 25.05., 10.06., 21.09., 19.10., 10.11., 12.12. и
20.12.2016.).
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В. ПЛАН НАЈЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ
- Јавне набавке за избор извођача радова на изградњи зграде I фазе и за услуге стручног надзора
над изградњом нових и уклањању постојећих објеката (март/април – јун/јул 2017.)
- Измештање постојећих инсталација са локације зграде I фазе и изградња градилишних
инфраструктурних прикључака ( јун 2017.)
- Почетак радова на изградњи зграде I фазе (август 2017.)
Г. РЕЗИМЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА
- Извештајем о изводљивости је за оперативне трошкове управљања Пројектом предвиђен износ од
504.743 евра.
- У извештајном периоду за оперативне трошкове је утрошено 33.930,16 евра, а укупно од почетка
реализације 82.814,37 евра (по курсу важећем на дан извештаја).
- Извештајем о изводљивости је за трошкове геотехничких и геофизичких снимања предвиђен
износ од 50.000 евра, а за идејне и главне пројекте изградње и рушења 292.000 евра. Ове активности
се финансирају из гранта одобреног за техничку помоћ пројекту.
Д. СПЕЦИФИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА ВЕЗАНА ЗА ПРОЈЕКАТ
- Дугогодишњи директор РАС г-ђа Маја Лакићевић, активна и са значајним доприносом развоју
Пројекта, је 10.01.2016. год. дала оставку и напустила РАС, а на функцији ју је, у статусу вршиоца
дужности, наследио г-дин Игор Јакшић.
- Државни секретар у МГСИ г-дин Дејан Трифуновић који је на нивоу МГСИ координисао
активности са осталим учесницима у реализацији Пројета је 01.07.2016. године напустио МГСИ.
У периоду јул / август 2016. године је било приметно одсуство координације.
Од септембра 2016. год. координацију активности врши г-дин Зоран Лакићевић, који је у октобру
ступио на положај државног секретара.
- Датум затварања Пројекта одређен у Извештају о изводљивости и ОСЗ, 31.12.2019.године, није
остварљив, а половином 2016. године је крајњим корисницима најављен почетак радова на изградњи
зграде I фазе за крај 2016. године, а онда и за март 2017. године.
У претходном периоду је такође било неиспуњених јавно изнетих најава почетка радова са оба
нивоа власти, односно и републичког и локалног.
Крајњи корисници Пројекта живе у објектима оштећним од земљотреса 2010. године, а дотрајалим
и нефунционалним већ и у периоду пре земљотреса, уплашени су за безбедност својих породица и
изражавају висок степен незадовољства, нарочито неиспуњеним обећањима, а затим и сумње у добре
намере локалне самоуправе и Републике.
У инфо- пулту ЈУП је, као и у претходним сличним ситуацијама у другој половини и нарочито
крајем 2016. године, уложен значајан напор да се, поред других редовних радних активности, у
свакодневним личним контактима и путем телефона крајњим корисницима врати пуно поверење у
реализацију Пројекта.
Процена је да ће и током 2017.године, односно све до почетка радова који су крајњим корисницима
преостали као последњи „опипљив“ доказ да ће Пројекат бити реализован, притисак на инфо- пулт
ЈУП додатно расти.
Одговорно лице
Александар Чоловић
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ИЗВРШНИ ОРГАН - ГРАДОНАЧЕЛНИК
- 0602-0001.1
- 424000

52

П1-Доступност
ФункционисаСОС службе
ње СОС
службе
П2- Видљивост
и
Лидија
информисање
Павловић,
о постојању
председник
СОС службе
Савета за
родну
равноправност

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

П1- Остварена
тесна сарадња
са Центром за
социјални рад
Укупно:
240.000,00
дин.

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

Укупно:
240.000,00
дин.

- 0602-0001.2
- 424000

53

Практична
жена курс
самоодбране
за жене

П1Оспособити
жене да
сачувају своје
здравље,
достојанство и
живот

Лидија
Павловић,
председник
П2- Практична
Савета за
жена
родну
равноправност

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

Укупно:
150.000,00
дин.

- 0602-0001.3
- 424000

54

Жене у
визуелној
уметности
Лидија
Павловић,
председник
Савета за
родну
равноправност

П1- Видљивост
родне
равноправност
и кроз
визуелну
представу

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

Укупно:
50.000,00
дин.

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

И1-П1 Карате клуб
«Анима Сан» из
Краљева одржао је
Укупно:
тромесечни курс
150.000,00
самоодбране зажене
дин.
за 35 полазница, и
обезбеђена је
ментална и
физичка
припремљеност као
одговор на насиље

П1-Обезбеђена
је видљивост
родне
равноправност
и кроз
визуелну
представу

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

Укупно:
49.952,22
49.952,22
дин.
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приређен је мали
коктел у
просторијама
Градске галерије у
Краљеву.

- 0602-0006.1
- 424000
П1Подстицање
разноврсности
медијских
садржаја,
слободе
изражавања
идеја и
мишљења,
Др. Предраг
слободног
Терзић,
развоја нез. и
градоначелни проф. медија
к града
ради задовољ.
Краљева
Потреба
грађана на тер.
Град Краљева
из свих
области
живота
Суфинансирање пројеката
од јавног
интереса у у
области
јавног
информисања
55

И1-П1 Број
произведених
медијских
садржаја

Укупно:
15.000.000,00
дин.

П1Подстакнута је
разноврсност
медијских
садржаја,
слободе
изражавања
идеја и
мишљења,
слободног
развоја нез. и
проф. медија

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

Укупно:
14.250.000,00
дин.

Буџетски корисник: Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Краљево
Назив и шифра ПРОГРАМА 1 : 1101-Локални развој и просторно планирање
Пројекти/пројектне активности којим се реализује програм:
рб

1

п
о
з
и
ц.

Назив и шифра
пројекта/пројектне
активности

Износ у динарима

План
(2016)

153 Програмска
активност

157 Програмска
активност

Реализ
(I-XII)

Извори
финансирања
(01,07,08,10,13)

%

424000

3.100.000,00

1.156.943,14

37,32

01

директор

541000

140.000.000,00

15.007.127,49

10,72

01
10

директор

511000

19.200.000.00

14.398.846,70

74,99

01

директор

1101-0002.1

Обезбеђивање земљишта
3

158 Програмска
активност

Лице
одговорно
за
2016 17 18 19
реализацију
(1-12)
пројекта

1101-0001.1

стратешко, просторно и
урбанистичко планирање
2

Екon.
кл.

1101-0002.2

Израда техничке
документације
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159 Програмска
активност
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1101-0002.3

Опремање земљишта
5

160 Пројекат

6

161 Пројекат

155 Пројекат

1101-0001.3
1101-0002.6

162 Партерно уређење јавних
површина
8

163 Пројекат

164 Пројекат

48,04

13
01
08

директор

511000
425000

33.850.000,00
25.350.000,00
8.500.000,00

24 744 807.40
17.267.263,00
7.477.544,40

73,10
68,12
87,97

01

директор

511000

42.000.000,00

15.122.579,59

36,00

01
10

Руководилац
сектора

425000
511000

15.599.520,00
9.599.520,00
6.000.000,00

14.053.700,03
8.061.909,33
5.991.790,70

90,09
83,98
99,86

01
07

Руководилац
сектора

511000

8.400.000,00

1.494.390,79

17,79

01

Руководилац
сектора

511000

80.000.000,00

65.138.567,88

81,42

01
10

Руководилац
сектора

425000
511000

3.296.000,00
2.296.000,00
1.000.000,00

735.382,07
380.999,60
354.382,47

22,31
16,59
35,44

01

Руководилац
сектора

1101-0002.8

Изградња објеката
друштвених делатности
10 156 Пројекат

12.153.229,17
12.153.229,17
0,00

1101-0002.7

Изградња сточне пијаце у
Адранима
9

25.300.000,00

1101-0002.5

Изградња објеката спортске
инфраструктуре
7

511000
425000

1101-0002.4

154 Заштита од вода
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1101-0001.4
1101-002.9

165 Изградња и капитално
одржавање по одлукама НО
У К У П Н О:

370.745.520,00

164.005.574,26

Реализовано са 44,24 %

Tабела 1: преглед програмских активности/пројеката у Програму 1 са изворима финансирања
Буџетски корисник: Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Краљево
Назив и шифра ПРОГРАМА 2: 0601- Комунална делатност
Пројекти/пројектне активности којим се реализује програм:

Рб

1

п
о
з
и
ц.

Назив и шифра
пројекта/пројектне
активности

Екон.
кл.

Износ у динарима

План
(2016)

167 Програмска 0601-0002.1
активност
Пречишћавање и
одвођење отпадних вода

425000

Реализ
(I-XII)

12.000.000,00 12.000.000,00

Извори
финансирања
(01,07,08,10,13)
%

100,00

2016 1 1 19
(1-12) 7 8

01

Лице одговорно
за реализацију
пројекта

директор
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169 Програмска 0601-0003.1
активност 0601-0003.2

425000
511000

15.000.000,00 13.879.447,50
15.000.000,00 13.879.447,50
0,00
0,00

92,53
0,00

01

директор

174 Програмска 0601-0010.1
175 активност 0601-0010.2 421000
176
0601-0010.3 425000
511000
Обезбеђивање јавног
осветљења

155.900.000,00 150.923.378,65
133.000.000,00 134.314.133,94
18.500.000,00 16.092.240,47
4.400.000,00
400.004,24

96,81
100,99
87,62
100,00

01

директор

171 Програмска 0601-0008.1
активност 0601-0008.2 421000
425000
172 Одржавање чистоће на
јавним површинама

84.000.000,00 83.489.715,00
80.000.000,00 79.999.998,00
4.000.000,00 3.489.717,90

99,39
100,00
87,24

01

директор

53.500.000,00 53.499.999,97

100,00

01

директор

424000

12.000.000,00

11.999.989,20

100,00

01

директор

511000

15.000.000,00

4.995.078,78

33,30

01

руководилац
сектора

24.200.000,00 12.373.944,96

51,13

01

руководилац
сектора

170 Управљање комуналним
отпадом
3

4

5

173 Програмска
активност

0601-0009
424000

Одржавање јавних
зелених површина
6
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177 Програмска
активност

0601-0014

Делатност зоохигијене
7

166 Пројекат

0601-0001

Снабдевање водом за пиће
8

Пројекат

0601-0002.2

511000
Изградња фекалне и
атомсферске канализације
У К У П Н О:

371.600.000,00

343.161.554,26

Реализовано са 92,35 %

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

Буџетски корисник: Јавно предузеће за уређивање земљишта Краљево
Назив и шифра ПРОГРАМА 3: 0701- Путна инфраструктура
Пројекти/пројектне активности којим се реализује програм:
Рб

1

п
о
з
и
ц.

Назив и шифра
пројекта/пројектне
активности

Екон.
кл.

План
(2016)

178 Програмска 0701активност 0002.1
Одржавање улица и
путева

425000

Извори
финансирања
( 01,07,08,10,13)

Износ у динарима

300.400.000,00

Реализ
(I-XII)

%

299.446.120,61 99,68

2016
(1-12)
01
08

Лице
одговорно за
реализацију
17 18 19
пројекта

директор
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179 Програмска 0701активност 0002.2.
Санација,реконструкција
и изградња путних
објеката

511000

У К У П Н О:

106.650.000,00

407.050.000,00

80.168.554,44 75,17
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01
13

379.614.675,05

директор

Реализовано са 93,26 %

Табела 3 : преглед програмских активности/пројеката у Програму 3 са изворима финансирања
РЕЗУЛТАТИ ПРОГРАМА
ПРОГРАМ 1 – Локални развој и просторно планирање
1. Правни основ: , Закон о просторном плану, Закон о планирању и изградњи
2. Приоритет програма ( заокружити ранг приоритета) :
а) законска обавеза
б) висок
в) средњи
г) низак
3. Ризици остварења програма: Опредељеност новчаних средстава
4. Извори верификације програма: усвојени урбанистички планови
ПРОГРАМ 2 – Комунална делатност
1. Правни основ: Закон за планирање и изградњу
2. Приоритет програма ( заокружити ранг приоритета) :
а) законска обавеза
б) висок
в) средњи
г) низак
3. Ризици остварења програма: Опредељена новчана средства
4. Извори верификације програма: Остварење Програма за уређивање грађ.земљишта
ПРОГРАМ 3 – Путна инфраструктура
1. Правни основ: Закон за планирање и изградњу, Закон о комуналним делатностима
2. Приоритет програма ( заокружити ранг приоритета) :
а) законска обавеза
б) висок
в) средњи
г) низак
3. Ризици остварења програма: Опредењеност новчаних средстава
4. Извори верификације програма:Остварење Програма за уређивање грађ.земљишта
ПРОЈЕКТИ/ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ у оквиру ПРОГРАМА 1
Позиција
153

Стратешко, просторно и урбанистичко планирање
планирано 3 100.000,00
Циљеви

извршено

1 156.943,14

%

37,32

Индикатори
И1 - Повећање покривености територије
планском документацијом

П1

Израда планских
докумената

О ц е н а циљева на
основу
индикатора
Циљ се плански
остварује

И2 - Усвојена стратегија развоја локалне
заједнице
И3 - Број усвојених ПДР,ПГР

П2

Пројекти парцелације, И1 - Проценат решених захтева за
легализацију
препарцелације и
урбанистички пројекти
И2 - Усвојен ГУП
И1 - Стварање базе просторних података

П3

Послови на увођењу
ГИС-а

И2 - Боље управљање постојећим ресурсима
И3 - Ефикаснија наплата јавних прихода

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

н а з и в
рб

1

Стратешко, просторно и
урбанистичко
планирање
Просторни план града Краљева
(измена)
Почетак:
02.10.2014.

2

Завршетак:
25.12.2015.
Завршетак:
25.12.2015.

Завршетак:
25.01.2016.
Завршетак:
25.12.2015.
Завршетак:
25.12.2015.
Завршетак:
25.01.2016.

Израда планског
документа у току.

Усвојен на Скупштини
Сл. лист бр. 29/16
28.10.2016.

6.13 %

Да

417.20 ха

5.66%

Да

Усвојен на Скупштини
11.02.2016.г.

368.51 ха

5.00%

Не

Због промене Закона о
планирању – поново се ради.

1570.00 ха

21.30%

Да

Усвојен на Скупштини
Сл. лист бр. 34/16
08.12.2016.

829.00 ха

11.24%

Да

Усвојен на Скупштини
Сл. лист бр. 29/16
28.10.2016.

38.00 ха

0.51%

Не

87.00 ха

1.18%

Не

ПГР Гоч
Почетак:
09.07.2015.

Фаза израде
(описати)

452.30 ха

ПГР Рудно
Почетак:
05.07.2013.

8

Завршетак:
25.12.2015.

ПГР Маглич
Почетак:
21.12.2012.

7

Не

ПГР Матарушка бања
Почетак:
30.12.2011.

6

1536.00км2

ПГР Горњи Чибуковац
Почетак:
10.12.2009.

5

%
план/
ГУП

ПГР Зона водоснабдевање
Почетак:
10.12.2009.

4

плана

Усвојен
у
2016.
г.

ПГР Крушевица
Почетак:
10.12.2009.

3

Површина

Предато - чека се Комисија
за оцену.

У процедури усвајања
Завршетак:
25.03.2016.
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ПГР Тавник
Почетак:
09.07.2015.

Завршетак:
25.03.2016.

288.00 ха

3.91%

Не

Израда планског документа у
току.

Због измена Закона о
планирању – поново се ради.

10 ПГР Сијаће поље (измена)
Почетак:
09.07.2015.

Завршетак:
25.01.2016.

44.00 ха

0.6%

Не

14.38 ха

0.2%

Не

22.77 ха

0.3%

Да

34,00 ха

0.46%

Да

6.32 ха

0.01%

Не

170.00 ха

2.3%

Да

Усвојен на Скупштини
Сл. лист бр. 30/16
08.11.2016.

128.00 ха

1.74%

Да

Усвојен на Скупштини
Сл. лист бр. 32/16
29.12.2016.

21.47 ха

0.3%

Да

Усвојен на Скупштини
Сл. лист бр. 29/16
28.10.2016.

Да

Усвојен на Скупштини
Сл. лист бр. 32/16
29.12.2016.

11 ПГР Берановац-Кованлук (измена)
Почетак:
20.09.2015.

Завршетак: нема
податка

12 ПГР Ратина (измена)
Почетак:
10.12.2009.

Завршетак:
08.10.2015.

13 ПГР Рибница (измена)
Почетак:
10.10.2009.

Завршетак:
08.10.2015.

14 ПГР Центар- Чибуковац (измена)
Почетак:
02.10.2015.

Завршетак:
04.07.2016.

15 ПДР Каменица
Почетак:
21.09.2012.

Завршетак:
15.10.2015.

16 ПДР регулација реке Товарнице
Почетак:
18.07.2014.

Завршетак:
25.11.2015.

17 ПДР проширење гробља на Барутани
Почетак:
18.07.2014.

Завршетак:
25.11.2015.

18 ПДР колектор фек.канализације у
Тавнику
Почетак: нема
податка

Завршетак:
03.12.2014.

25.70 ха

19 ПДР Центар града Краљева (измена)
Почетак:
07.10.2015.

Завршетак:
03.10.2016.

Не
11.07 ха

ПДР за гробље у Јрачујку
Почетак:
09.07.2015.

Завршетак:
10.05.2016.

Завршетак:
10.05.2016.

Не ради се плански документ
– чека се Изјашњење
Министарства
Усвојен на Скупштини
08.10.2015. г.

Усвојен на Скупштини
2015. г.
011-244/2014-III
Израда планског
документа у току.

Израда планског
документа у току.

33.00 ха

Не

Израда планског
документа у току.

10.00 ха

Не

Израда планског
документа у току.

20 ПДР за гробље на Буњачком брду
Почетак:
09.07.2015.
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21 ПДР другог дела градског
саобраћајног прстена на деоници од
петље Магнохром преко Кулагића аде
до Ибарске магистрале

Израда планског
документа у току.

132.76 ха
Не

22 ПДР другог дела градског
саобраћајног прстена на деоници
од улице Карађорђева преко реке
Ибар до будућег кружног тока
на правцу Скопљанска улица –
Жички пут
Почетак:
02.10.2015.

20. septembar 2017. godine

9.22 ха

Не

У изради – рани јавни увид.

10.48 ха

Да

Усвојен на Скупштини
Сл. лист бр. 30/16
08.11.2016.

Завршетак:
03.10.2016.

23 ПДР Рибњак
Почетак:
29.01.2015.

Завршетак:
15.11.2015.

24 ПДР потока Чађевац-Моравац, од
ушћа у реку Западну Мораву до ул.
Тике Коларевића
Почетак:
02.10.2015.

Израда планског документа у
току – Нацрт
67.16 ха
Не

Завршетак:
03.10.2016.

25 Други ПДР-је, ПГР-је, Програми и сл.
по Одлукама Скупштине града
Краљева
26 ПГР Врба
Почетак:
02.10.2015.

Завршетак:
03.10.2016.

Укупна површина Гуп-а ........................

Позиција
157

Израда планског документа
у току – Нацрт

7373.24 ха

Обезбеђивање земљишта
планирано 140.000.000,00
Циљеви

П1

Не

495.80 ха

извршено

15.007.127,49

%

Индикатори

Обезбеђивање земљишта у И1 - Унапређење изградње
сврху изградње објекта
И2 - Развој просторног планирања

10,72

О ц е н а циљева
на основу
индикатора
Циљ није
остварен

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

20. septembar 2017. godine

Позиција
158
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Израда техничке документације
планирано 19.200.000,00

извршено

%

14.398.846,70

Циљеви
П1
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74.99

Индикатори

О ц е н а циљева
на основу
индикатора
Циљ је делимично
остварен

Обезбеђивање техничке
документације- пројекти И1 - Број усвојених планова
за изградњу

Програмска активност П1 је делимично остварена мерено индикатором И1 уз напомену да су неки
пројекти урађени у 2015. г. а плаћени у 2016. г. због недостатка средстава у износу од 2.594.000,00 динара.
Пројектна документација за изградњу мостова из Програма обнове мостова за 2015. г. временски није
могла бити остварена у 2015. г. јер су средства пребачена апропријацијом у износу од 5.000.000,00 динара
у задњем кварталу а реализација је била у 2016. и 2017.
Напомена: 4 уговора су морала бити раскинута из објективних разлога.
Позиција
159

Опремање земљишта
планирано 25.300.000,00 извршено

%

12.153.229,17

Циљеви

48,04

Индикатори
И1 - Број усвојених планова

П1

Опремање земљишта локација

О ц е н а циљева на
основу
индикатора
Циљ је делимично
остварен

И2 - Број опремљених локација

Програмска активност П1 је делимично остварена мерено индикатором И1 и И2 уз напомену да су радови
уговорени у децембру 2015. г.
Заштита од вода
Позиције
планирано 33.850.000,00 извршено 24.744.807,40
160 и 154
Циљеви

П1

П2

П3

Регулација леве обале
Ибра

Изградња насипа у
Жичком пољу

%

73,10

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

О ц е н а циљева
на основу
индикатора
Циљ је остварен

И2 - Заштита обале
И1 - Дужина одбрамбеног насипа

И1 - Редовна одбрана од поплава
Хитне интервенције на
И2 - Заштита од ерозије и бујица
заштити нерегулианих
корита водотокова

Циљ није
остварен
Циљ је остварен

Програмска активност П1 је остварена мерена индикаторима И2. Индикатор И1 треба поново дефинисати
у 2016. години.
Програмска активност П2 није остварена због нерешених имовинско-правних односа.
Програмска активност П3 је остварена мерена индикаторима И1 и И2.
Напомена: у 2016. години плаћено је 17.267.263,00 динара за радове који су извршени у 2015. г. због
смањених прихода и прилива у буџет града Краљева у односу на план за 2015. г.
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Изградња објеката спортске инфраструктуре
планирано 42.000.000,00 извршено

15.122.579,59

Циљеви

%

36,00

Индикатори
И1 - Одржавање спортских манифестација

П1
П2

Изградња затвореног
базена

О ц е н а циљева
на основу
индикатора
Циљ није остварен

И2 - Број посетилаца
И1 - Повећање степена искоришћености

Уређење простора у
спортској хали

Циљ је остварен

Програмска активност П1 није остварена из техничких разлога – геолошка анализа земљишта из пројектне
докумантације се на подудара са стањем на терену. Програмска активност П2 је остварена у потпуности.
Позиције
155 и 162

Партерно уређење јавних површина
планирано

15.559.520,00

извршено 14.053.700,03

Циљеви
П1

П2

%

90,09

Индикатори

О ц е н а циљева
на основу
индикатора
Циљ је остварен

Реконструкција и
санација дечијих
игралишта на јавним
површинама

И1 - Број дечијих игралишта

Циљ је остварен

Санација и ревитализација постојећег уличног и И1 - Проценат покривености
парковског инвентара

Програмска активност П1 и П2 су остварене мерене индикаторима И1 и И2. Реализоване су у потпуности
следеће активности: одржавање градског инвентара (сат, јарболи, информативни панели...), санација
споменика у Доситејевој улици, санација и ревитализација постојећег уличног и парковског инвентара,
изградња пешачко-колске стазе од паркинга код Дома технике до Градске терасе (трећа фаза уређења
градске плаже), инвестиционо одржавање јавне површине у улици IV црногорска, теретана на отвореном
(код Атлетског стадиона), изградња неамбијенталне ограде Спомен парка-завршетак радова, изградња
капеле - спомен собе у Спомен парку (наставак радова прве фазе), као и санација постојећих
демонтираних стајалишта на јавним површинама у надлежности града.
Позиција
163

Изградња сточне пијаце
планирано

8.400.000,00

извршено

Циљеви

П1

%

1.494.390,79

17,79

Индикатори

Адекватан квалитет
пружених услуга
уређивања.одржавања и
коришћења пијаце

Оцена
циљева на
основу
индикатора

И1 - Трошкови изградње
И2 - Остварени приходи од пружених услуга

Циљ није
остварен

Програмска активност П1 није остварена из техничких разлога због непланиране појаве високог нивоа
подземних вода који је спречио извођење радова на предвиђеним активностима.
Позиција
164

Изградња објеката друштвених делатности
планирано 80.000.000,00
Циљеви

извршено

65.138.567,00
Индикатори

%

81,42

О ц е н а циљева
на основу
индикатора
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И1 - Квалитет школовања
Музичка школа – радови
И2 - Подизање нивоа образовања
на рашчишћавању
локације

Циљ је
остварен

И1 - Повећање капациета
Изградња павиљона
И2 - Укупан број корисника
дечијег одмаралишта на
Гочу

Циљ није
остварен

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

Позиције
156,165

Остале непредвиђене активности на реализацији програма
планирано 3.296.000,00 извршено

735.382,07

Циљеви
П1

%

22,31

Индикатори
И1 - Проценат остварења

Побољшање
активности

О ц е н а циљева
на основу
индикатора
Циљ је остварен

Програмска активност П1 је остварена мерена индикаторима И1 а ради се о уговореним обавезама из
предходне године, активностима по одлукама Надзорног одбора Јавног предузећа за уређивање
грађевинског земљишта Краљево и осталим активностима на изградњи и капиталном одржавању које се
реализују такође по одлукама Надзорног одбора Јавног предузећа.
ПРОЈЕКТИ/ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ у оквиру ПРОГРАМА 2
Позиција
167

Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
планирано 12.000.000,00 извршено

12.000.000,00

Циљеви
П1

%

100,00

Индикатори

И1 - Обухваћеност територије
Максимално могућа
покривеност корисника
И2 - Број интервенција
и територије услугама
И3 - Дужина атмосферске мреже
одвођења атм.и
отпадних вода

Оцена
циљева на основу
индикатора
Циљ је остварен
мерено
индикатором
И1 и И3

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

Позиција
169,170

Управљање комуналним отпадом
планирано 15.000.000,00

извршено

13.879.447,50

Циљеви
ација град.депоније и
управљање комуналним

Индикатори

%

92,53

Оцена
циљева на
основу
индикатора

И1 - Укупна количина отпада
И2 - Рециклажа

Циљ је
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отпадом на начин да се И3 - Искоришћење енергије
не угрожава здравље људи

остварен

И1 - Укупан број притужби грађана на
Реконструкција
простора за постављање квалитет и редовност пружања услуга
судова за смеће
И2 - Број инспекцијских налаза

Циљ је
остварен

Програмска активност П1 је остварена мерено индикатором И1. Индикатори И2 и И3 у овом тренутку
нису применљиви јер се активности на рециклажи отпада и добијању енергије од истог са сада на
обављају. Индикатори И2 и И3 ће бити кориговани у 2017. години. Програмска активност П2 је
реализована у потпуности.
Програм обезбеђења јавног осветљења
Позиције
174, 175
планирано 155.900.000,00 извршено 150.923.378,65
%
и 176
Циљеви
П1

96,81

Индикатори

Одржавање јавног
осветљења

Оцена
циљева на
основу
индикатора

И1 - Повећање процента покривености
Циљ је
остварен

И2 - Укупан број светиљки
И3 - Укупан број стубова

Програмска активност П1 је остварена мерена индикаторима И1, И2 и И3. Повећан је укупан број нових
светиљки (250) као и укупан број нових стубова (246). Средства нису у потпуности реализована јер МЗ
Мат. Бања није својим учешћем обезбедила средства (учешће 50%), такође постигнута је и нижа цена на
тендеру од планиране што утиче да планирани износ буде нешто већи од утрошених средстава.
Позиције
171 и 172

Одржавање чистоће на јавним површинама
планирано 84.000.000,00 извршено 83.489.715,00
Циљеви

%

99,39

Индикатори

О ц е н а циљева
на основу
индикатора

И1 - Динамика чишћења јавних површина
П1

П2

П3

И2 - Степен извршења годишњег програма
Чишћење и прање јавних
јавне хигијене и плана зимске службе
површина
И3 - Остварени расходи изазвани
пружањем услуга
Уређење и одржавање
плаже поред Ибра у
Краљеву и Матарушкој
бањи
Одржавање градских
фонтана и чесми и
уклањање графита

Циљ је
остварен

И1 - Дужина плаже
И2 - Број постављених посуда за одлагање
ситног отпада
И1 - Укупна количина потрошене воде

Циљ је
остварен

Циљ је
остварен

Програмске активности П1, П2 И П3 су у потпуности реализоване мерене свим индикаторима.
Расположива средства планирана Програмом за уређивање грађ. земљишта за 2016. г. су рационално и
потпуно утрошена за планиране намене , динамиком коју диктирају потребе и расположива средства.
Напомена:у 2016. години плаћено је 5.607.592,58 динара за радове који су извршени у 2015. г. због
смањених прихода и прилива у буџет града Краљева у односу на план за 2015. г.
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Одржавање јавних зелених површина
планирано 53.500.000,00 извршено 53.499.999,97
Циљеви

%

100,00

Индикатори

Оцена
циљева и
индикатора

И1 - Динамика уређења
П1

П2

П3

Адекватан квалитет
пружања услуга
одржавања јавних
зелених површина

И2 - Укупан број притужби на пружање
предметних услуга
И3 - Број извршених инспекцијских контрола

Ефикасно и рационално И1 - Пружање услуга одржавања
спровођење услуга
И2 - Број запослених по јединици одржаване
одржавање јавних
зелене површине
зелених површина
И1 - Укупна површина која се одржава

Максимално могућа
покривеност
територије пружањем
услуга одржавањем
зелених површина

И2 - Укупна број паркова у којима се одржава
и уређује зеленило
И3 - Укупан број стабала

Циљ је остварен
мерено
индикатором И1,
И2 и И3
Циљ је остварен
мерено
индикатором И1
Циљ је остварен
мерено
индикатором И1
и И2

Програмска активност П1 је остварена у потпуности мерена индикатором И1, И2 и И3.
Програмска активност П2 је остварена у потпуности мерена индикатором И1.
Програмска активност П3 је остварена мерена индикаторима И1 и И2.
Расположива средства ограничавају квантитет услуга те су иста распоређена на најбитније локације.
Напомена: у 2016. години плаћено је 4.392.470,55 динара за радове који су извршени у 2015. г. због
смањених прихода и прилива у буџет града Краљева у односу на план за 2015. г.
Позиција
177

Делатност зоохигијене
планирано 12.000.000,00
Циљеви

извршено

%

11.999.989,20

100,00

Индикатори
И1 - Ефикасност система

П1

Збрињавање и заштита
здравља животиња и
безбедност грађана

Оцена
циљева и
индикатора
Циљ је остварен
мерено
индикатором
И1

И2 - Контрола и смањење популације
напуштених паса и мачака

Програмска активност П1 је остварена мерена индикатором И1 док индикатор И2 није у надлежности
Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта, односно не располажемо адекватним информацијама.
Позиција
166

Водоснабдевање ( обезбеђење воде за пиће)
планирано 15.000.000,00 извршено 4.995.078,78
Циљеви

П1

Изградња водовода у
Конареву и Јовцу

%

33,30

Индикатори
И1 - Степен покривености корисника-број
корисника у односу на укупан број
корисника у граду
И2 - Проценат покривености територије
(број насеља/укупан број насеља)

Оцена
циљева и
индикатора
Циљ је
делимично
остварен
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И1 - Степен наплате
И2 - Губици у производњи и дистрибуцији
воде
И3 - Продајна цена воде

Циљ је
делимично
остварен

И1 - Број запослених по километру мреже
П3

Адекватан квалитет
пружених услуга
водоснабдевања

И2 - Број кварова на километру мреже
И3 - Степен задовољства квалитетом рада ЈП
за водоснабдевање

Циљ је
делимично
остварен

Програмска активност П1 је делимично остварена мерена индикаторима И1 и И2 због прибављања
сагласноси ЈП Путеви Србије. Радови су завршени у 2016. години. Програмске активности П2 и П3 нису
исправно постављене на основу регистроване делатности коју обавља Јавно предузеће.

Позиција
168

Изградња фекалне и атмосферске канализације
планирано

24.200.000,00

Циљеви

П1

П2

П3

Изградња прелаза преко
Ибра колектора фекалне
канализације насеља
Ратине и Кованлука

извршено 12.373.944,96

%

51,13

Индикатори
И1 - Проценат покривености територије
услугама прикупљања и одвођења одпадних
вода
И2 - Однос пречишћених одпадних вода у
односу на испуштене воде

И1 - Број домаћинстава која поседују
септичке јаме
Изградња фекалне
канализације за део
И2 - Дужина канализационе мреже
насеља Хигијенски завод у
Адранима,Конареву,Шеов И3 - Степен покривености корисника
цу и Баштованској улици
И1 - Број интервенција н канализационој
мрежи
Адекватан квалитет
пружених услуга одвођења
И2 - Број интервенција на мрежи
отпадних вода
атмосферске канализације

Оцена
циљева и
индикатора
Циљ је остварен
на основу
индикатора И1

Циљ је остварен
делимично осим
насеља Хигијенски
завод

Циљ је
остварен

И3 - Број запослених по километру мреже
Програмска активност П1 је остварена у потпуности мерена индикатором И1 и И2 .
Програмска активност П2 ( осим за Хигијенски завод) је остварена делимично због нерешених имовинскоправних односа у Конареву.
Програмска активност П3 је остварена у потпуности мерена индикатором И1.
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ПРОЈЕКТИ/ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ у оквиру ПРОГРАМА 3
Позиција
178

Одржавање улица и путева
планирано 300.400.000,00

извршено

Циљеви
П1

%

99,68

Индикатори

Редовно, периодично и
инвестиционо одржавање
улица и путева

П2
Унапређење светлосне
сигнализације на
раскрсницама
П3

299.446.120,61

Редовно одржавање
путних прелаза у нивоу
преко пруге

И1 - Износ трошкова одржавање улица и
путева
И2 - Квалитет саобраћајница

О ц е н а циљева и
индикатора
Циљ је остварен
мерено
индикатором
И1 и И2

И1 - Број раскрсница са исправним и
функционалним семафорима
И2 - Број новопостављених семафора

И1 - Број осигураних пружних прелаза

Циљ је
остварен

Напомена: у 2016. години плаћено је 17.220.179,46 динара за радове који су извршени у 2015. г. због
смањених прихода и прилива у буџет града Краљева у односу на план за 2015. г.
Позиције
179

Реконструкција улица и путева
планирано

106.650.000,00

Циљеви
П1

Унапређење употребне
вредности улица и путева

извршено

80.168.554,44

%

75,17

Индикатори

О ц е н а циљева и
индикатора

И1 - Вредност реконструисаних улица и
путева
И2 - Број километара реконструисаних
улица и путева

Циљ је
остварен

И3 - Дужина реконструисаних тротоара
Напомена: у 2016. години плаћено је 7.313.521,01 динара за радове који су извршени у 2015. г. због смањених прихода и прилива у буџет града Краљева у односу на план за 2015. г.
Програмска активност П1 (одржавање улица и путева) је остварена у потпуности мерено свим
индикаторима, а све у складу са опредељеним средствима. Планирана средства за 2016. годину су
опредељена на 300.400.000,00 динара, а реализована у износу 299.446.120,00 динара, односно у проценту
99,68%.
Програмска активност П2 (реконструкција улица и путева) реализована је проценту од 75,17% тј. у
односу на планирана средства 101 250.000,00 динара са реализацијом од је 80 168.554,44 динара.
Програмска активност П3 (санација реконструкција и изградња путних објеката) је остварена у
потпуности мерена индикатором И1, тј. планирана средства у износу од 5.400.000,00 динара су
реализована у износу од 5.044.500,25 динара (93,42%). Програмска активност П3 је у 2016. години је
реализована у оквиру програмске активности П2, а ради се о изградњи моста на Раваничкој реци на
општинском путу Л1022.
Напомена: у 2016. години плаћено је 17.220.179,46 динара за радове који су извршени у 2015.г. због
смањених прихода и прилива у буџет града Краљева у односу на план за 2015. г.
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Позиција у
буџeту

НАРОДНИ МУЗЕЈ КРАЉЕВО

203
204
205

Шифра Пројекта
Економ. Класифик.
Назив Пројекта
Лице одговорно за
реализацију
пројекта

ПЛАНИРАНО
Циљеви

Индикатори

- 1201-0001.1
- 425000
-1201-0001.2
-426000
-1201-0001.3
-511000

ИЗВРШЕНО

Средства/
Извор финансирања

Циљеви

Индикатори

500.000,00 дин. (01)

П1-Склапање
уговора
П2-Извођење
радова у року

Преуређење
климатизације у
згради музеја,
кречење фасаде и
унутрашњих зидова

И1П1Спровођење
уговорених
послова
И1П2Побољшање
услова рада

Средства/Извор
финансирања

464.989,90 дин. (01)
350.000,00 (07)

350.000,00 дин. (07)

И1-П1 Спроведени
П1- Уговор са су сви уговорени
извођачем
послови
склопљен у року
И1-П2 Побпљшани
900.000,00 дин (01)
П2- Изведени су су услови рада за
1.000.000,00 дин.(01)
сви радови у року запослене, сараднике
и посетиоце музеја
Укупно:
1.500.000,00(01)
350.000,00 (07)

81.397,42 дин (01)
292.682,00 дин. (01)
Укупно:
839.069,32 (01)
350.000,00 (07)

Дир. Драган
Драшковић

206

207

- 1201-0002.1
- 422000
-1201-0002.2
-424000
Културне
манифестације (Ноћ
Музеја, дани
преображења, 14.
октобар
Дир. Драган
Драшковић
-1201-0002.3
-424000

208

П1-Заштита
непокретне и
покретне
културне
баштине;
П2-Развој и
унапређење
културног
стваралаштва и
П3- Повеђање
броја
посетилаца и
прихода

П1-Развој и
Штампање часописа,
унапређење
каталога и зборника
културног
радова
стваралаштва
Дир. Драган
Драшковић

И1-П1Допринос 100.000,00дин.(01)
бољој заштити
културних
добара;
3.915.000,00дин (01)
И1П2Дигитализ 500.000,00 дин. (07)
ација Музеја;
И1-П3
Едукација
становништва

Укупно:
600.000,00 дин. тј.
100.000,00 (01)
500.000,00 дин. (07)

И1-П1 Културне
манифестације Ноћ
Музеја и дани
преображења,
спроведене на
уобичајен, тј већ
устаљен начин
И

Укупно:
4.515.000,00 дин. тј.
4.015.000,00 (01)
500.000,00 (07)
100.000,00дин (01)
500.000,00 дин. (07)

И1П1Дигитализ
ација Музеја и
Едукација
становништва

П1- Циљ је
остварен

67.260,00дин.(01)
3.630.189,26 дин(01)

Укупно:
3.697.449,26

81.397,42дин
П1 Циљ је
остварен

И1-П1 Урађена
делимична
дигитализација
Музеја и спроведена
едукација
становништва

Укупно:
81.397,42 дин
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ
АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА
Одговорно лице: Весна Милојевић
ПО
Шифра пројекта
Екон. класиф.
Назив пројект

12001-0002.1
512600
дигитализација
пројектне
документације
12001-002.1
512600
повећање доступности арх.
грађе
1201-0002.2
423000
Публикација
,,Мемоари
малог војник.,,
1201-002.2
424000
Каталози
1201-002.2
424000
репрезентација
1201-002.1
423000
изложба Воз
братства
и јединства
1201-002.1
423000
изложба
каталози

ПЛАНИРАНО
поз.
у
буџ.

229

232

233

232

232

233

ИЗВРШЕНО

циљеви

индикатори

средства
извор
финанс.

циљеви

повећање
доступности
архивске
грађе

набавка
одговарајуће
опреме

повећање
1.560.000 доступности
(01) архивске
грађе

већа доступност архив.
грађе према
корисницима

набавка
одговарајуће
опреме

популаризац.
локалне
историје

индикатори

средства

куповина
одговарајуће
опреме

729.600,00
(01)

већа досту500.000,00 пност архив.
(01) грађе

набављена
адекватна
опрема

500.000,00
(01)

штампање
брошуре

Публикациј.
200.000,00 ради обележ
(01) авања знач.
историјских
година

издата
публикација

реализација
пројекта

реализација
пројекта

10.000,00 ради
(01) реализације
пројекта

коначна
реализација

7.917,60
(01)

популаризац.
локалне
историје
популаризац.
локалне
историје

реализација
пројекта

30.000,00 обележавање реализација
(01) значајних
пројекта
догађаја
30.000,00 популаризац. штампање
(01) локалне
постера
историје

23.976,00
(01)

значајни
историјски
датуми

израда
плаката
и каталога

40.000,00 обележавање штампање
(01) значајних
плаката
датума
и каталога

30.098,33
(01)

штампање
постера

132.990,00
(01)

19.896,00
(01)
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НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ“ КРАЉЕВО

Позиција у
буџeту

258

Шифра
Пројекта
Економ.
Класифик.
Назив
Пројекта
Лице
одговорно за
реализацију
пројекта
-1201-0002.1
-424000
„Издавачка
делатност,
Часопис
Повеља“

ПЛАНИРАНО

Циљеви

П1Наставак
континуите
та у
излажењу

Индикатори

И1-П1 Процена
критике о
вредности и
тираж часописа

ИЗВРШЕНО

Средства/
Извор
финансирања

1.900.000,00 дин.
(01)

350.000,00 дин.
(07)

Циљеви

Индикатори

П1 Настављен
континуитет у
излажењу и
спроведене друге
тематске
програмске
активности

И1-П1 Дани
преопражења
2016.
штампање
часописа
Повељња,
Штампање
књига и
матична
функција

Средства/
Извор
финансирања

1.817.463,50 дин.
(01)

321.920,00 дин.
(07)

Укупно:
2.139.383,50

Укупно:
2.250.000,00 дин.

Позиција у буџeту

КРАЉЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ

282

Шифра
Пројекта
Економ.
Класифик.
Назив
Пројекта
Лице
одговорно за
реализацију
пројекта
- 12010002.1.1
- 423000

ПЛАНИРАНО

Циљеви

Индикатори

П1-Утицај на
укупну културну
понуду града

И1-П1 Број
наслова на
играјућем
репертоару

283

-12010002.1.2
-424000

П2-Повећање
броја посетилаца

И1-П2Укупна
посећеност на
годишњем нивоу

284

-12010002.1.3
-426000

П3-Учешће на
репрезентативним
манифестацијама

И1П3Селекциони
избор

Премијера
драмских
представа у
сезони
2015/2016

ИЗВРШЕНО

Средства/Извор
финансирања

30.000,00 дин. (01)

850.000,00 дин.
(01)

56.000,00 дин. (01)
Укупно:
936.000,00 (01)

Циљеви

Индикатори

П1Представом
«Ручни рад»
унапређена је
културна
понуда у КВ
П2- Још
једним новим
репертоарским
насловом
повећана је
посета
позоришту.
П3- представа
пријављена за
селекције
фестивала

И1-П1
Репертоарска
понуда увећана
за 1 нови наслов
на драмској
сцени. Са 7
повећано на 8
наслова.
И1-П2 Укупна
посећеност
драмских
представа на
годишњем
нивоу увећана у
односу на три
претходне
године.
И1-

Средства/
Извор
финансирања

29.977,80 дин. (01)

849.375,00 дин. (01)

55.763,94 дин. (01)
Укупно:
935.116,74 (01)
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П3Селекциони
избор није
окончан пошто
су фестивали у
2017. години.

Дир.
Миодраг
Динуловић
285

- 12010002.2.1
- 423000

П1-Утицај на
укупну културну
понуду града

И1-П1 Број
наслова на
играјућем
репертоару

286

-12010002.2.2
-424000

П2-Повећање
броја посетилаца

И1-П2Укупна
посећеност на
годишњем нивоу

-12010002.2.3
-426000

П3-Учешће на
репрезентативним
манифестацијама

287

И1-П3
Селекциони
избор

Премијера
представа за
децу у сезони
2015/2016

16.050,00 дин. (01)

1.070.840,00 дин.
(01)

40.000,00 дин. (01)

Укупно:
1.126.890,00 (01)

П1 Представом
Ивица и
Марица
унапређена је
културна
понуда за децу.
П2 Још једним
новим
репертоарским
насловом
повећана је
посета
позоришту.
П3 Представа
пријављеивана
за селекцију

Дир.
Миодраг
Динуловић

288

- 12010002.3.1
- 423000

П1-Утицај на
укупну културну
понуду града

И1-П1Број
наслова

-12010002.3.2
-424000

П2-Повећање
броја посетилаца

И2-П2Укупна
посећеност на
годишњем нивоу

-12010002.3.3
-426000

П3-Учешће на
репрезентативним
манифестацијама

И3-П3
Селекциони
избор

30.000,00 дин.(01)

420.000,00 дин.(01)

144.000,00 дин.
(01)

289

290

Укупно:
594.000,00 (01)

Премијера
камерне
драме у
сезони
2015/2016
Дир.Миодраг
Динуловић

П1-Представа
„Следећи
идиот“ као
сценски
експеримент
спајања два
драмска дела
оригинални је
позоришни
уметнички
производ на
културној
сцени града.
П2-Нови
репертоарски
наслов утиче
на повећање
броја
гледалаца у
сезони.
П3- Представа
ће бити
пријављена на
фестивале.

291

292
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- 12010002.4.1
- 422000

П1-Повећање
гледаности свих
представа са
репертоара КПК

И1-П1Укупан
број гледалаца у
Краљеву и на
гостовањима

310.000,00 дин.(01)

-12010002.4.2
-423000

П2-Унапређење
сарадње са
другим професионалним

И1-П2 Број
градова и места у
којима гостује
КПК

80.000,00 дин.(01)

И1-П1 Број
наслова на
репертоар за
децу повећан са
6 на 7.

16.050,00 дин. (01)

1.070.839,00 дин(01)
И1-П1
Представу је од
премијере
видело
рекордних 5.463
гледалаца
И3-П3
Представа
учествовала на 1
фестивалу и 2
ревије и
освојила 2
награде.

И1-П1
Премијером
представе број
наслова на
драмском
репертоару
повећан на 9
наслова.

40.000,00 дин. (01)

Укупно:
1.126.889,00 (01)

29.960,00 дин.(01)

417.527,00 дин.(01)

143.876,97дин.(01)
И2-П2 Укупна
посећеност
драмских
представа на
годишњем
нивоу увећана у
односу на три
претходне
године.

Укупно:
591.363,97 (01)

И3-П3
Селекциони
избор није
окончан пошто
су фестивали у
2017. години.
259.990,00дин.(01)

П1- Гледаност
представа КПК
је увећана.
П2Успостављена
је сарадња са
позориштима
чланицама

И1-П1 Укупан
број гледалаца
представа и
програма у
2016. је увећан
за 4.391 у
односу на
2015.годину и

79.992,80дин(01)
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позориштима и
омогућавање
размене гостовања са њима
293

-12010002.4.3
-424000
Извођење
редовног
репертоара у
сезони
2015/2016
Дир.Миодраг
Динуловић

294

-12010002.5.1
-424000
Божићна
позоришна
авантура

П3-Максимална
експлоатација
свих играјућих
представа ради
остварења
основне
делатности куће

И1-П3-Број
реприза по
једном
позоришном
наслову и

3.250.000,00дин.(01)

П4-Повећање
средстава
самосталних
прихода
позоришта

И1-П4
финансијски
ефекат

П1Анимација
дечије публике
П2-Афирмација
врхунских
драмских
стваралаца за
децу

И1-П1Укупан
Број гледалаца
млађих од 15
година
И1-П2
Заступљеност
репрезентативних
позоришних кућа

Укупно:
200.000,00 (01)

П1- Богаћење
позоришне
понуде за
најмлађе
гледаоце.
П2Позиционирање
града и
позоришта на
културној сцени
Србије.
П3-Промоција
туристичке
понуде града и
регије међу
гостима
Фестивала
П4-Финансијски
ефекат кроз
повећани број
ноћења гостију и
туриста.

И1-П1 Присуство
најзначајнијих
српских
професионалних
позоришта на
фестивалу.
И1-П2Заступљеност
Краљевачког
позоришта и
града Краљева у
релевантним
медијима са
националном
фреквенцијом и
значајним
штампаним
медијима.
И1-П3-Повећање
посете и ноћења у
граду
И1-П4Финансијски
ефекат

150.000,00 дин.(01)

Укупно:
3.640.000,00 (01)

200.000,00 дин.(01)

Дир.Миодраг
Динуловић

295

1201-0002.6.1
- 423000

296

-12010002.6.2
-424000

297

-12010002.6.3
-426000
Фестивал
Мали Јоаким
Дир.Миодраг
Динуловић

800.000,00 дин.(01)

50.000,00 дин.(01)

Укупно:
1.000.000,00 (01)
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ЗППС
П-3-Све
представе са
репертоара су
извођене у
2016.години
-П4-Средства
самосталних
прихода су
увећана у
односу на
прошлу
годину.

износи 27.418
гледалаца.
И2-П2 – Број
места у којима
гостује КПК је
увећан.
И3-П3 Увећан
је број реприза
по сваком
позоришном
наслову.
И4-П4
Самостални
приход је
увећан у односу
на прошлу
годину.

П1А
Анимиран
велики број
деце и младих
и у Краљеву

И1-П1 1.800
гледалаца,
углавном деце
на десет
извођења
Авантуре.
И1-П2
Учествовало:
Позориште
Душко Радовић
Београд
Позориште за
децу Крагујевац, Крушевачко позориште,
и КПК.

200.000,00 дин. (01)

И1-П1
Учествовала
најзначајнија
проф.позоришта
Републике
И2-П2 Сви
релевантни
државни медији
пратили
Фестивал
И3-П3 Преко
140 гостију
добило брошуре
Туристичке
понуде.
И4-П4 Остварен
приход од
продаје
улазница.

149.985,89 дин.(01)

П2
Представила
су се водећа
позоришта за
децу и младе
из региона и
републике

П1 Изведено
15 представа у
7 дана
фестивала.
П2 Краљево
добило
највишу оцену
за
организацију
фестивала од
председништва
ЗППС
П3 Преко 140
гостију
боравило у
Краљеву.
П4 У граду
боравило 140
гостију од
којих је
минимум 1/3
остварила
једно или више
ноћења

3.249.994,59дин.(01)

Укупно:
3.589.977,39(01)

Укупно:
200.000,00 (01)

799.994,01 дин.(01)
50.000,00 дин.(01)

Укупно:
999.979,90 (01)
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Позиција у буџeту

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „РИБНИЦА“ РИБНИЦА

324

325

Шифра Пројекта
Економ.
Класифик. Назив
Пројекта
Циљеви
Лице одговорно за
реализацију
пројекта
-1201-0002.1
П1-Афирмација
-424000
града
П2-Повећање
Фестивал
броја посетилаца
уметности
П3-Размена
„Маглич»
сарадње са
сродним
Одговорни
установама
уредници и
П4-Развој и
директор установе унапређење
културе

-1201-0002.2
-424000
Интернационални
џез фестивал
« Џезибар»
Одговорни
уредници и
директор установе

326

-1201-0002.3
-424000
Стритарт фестивал
Одговорни
уредници и
директор установе

ПЛАНИРАНО

Индикатори

ИЗВРШЕНО
Средства/
Извор
финансирања

И1-П1
Попуњеност
хотелских
капацитета;
И1-П2 Број
посетилаца
Укупна
посећеност;
И1-П3 Учешће
еминентних
извођача из
земље и
иностранства;
И1-П4 Повећан
број волонтера
и организација
цивилног
друштва

1.500.000,00 дин.
(01)

П1-Афирмација
града
П2-Повећање
броја посетилаца
П3-Размена
сарадње са
сродним
установама
П4-Развој и
унапређење
културе

И1-П1
Попуњеност
хотелских
капацитета;
И1-П2 Број
посетилаца
Укупна
посећеност;
И1-П3Учешће
еминентних
извођача из
земље и
иностранства;
И1-П4 Повећан
број Учесника
из оностранства
и региона

1.950.000,00 дин.
(01)

П1-Афирмација
града
П2-Повећање
броја посетилаца
П3-Размена
сарадње са
сродним
установама
П4-Развој и
унапређење
културе

И1П1Попуњеност
хотелских
капацитета;
И1-П2Број
посетилаца
Укупна
посећеност;
И1-П3Учешће
еминентних
извођача из
земље и
иностранства;
И1-П4 Повећан
број волонтера

1.200.000,00 дин.
(01)

Укупно:
1.500.000,00 дин.

Укупно:
1.950.000,00 дин.

Укупно:
1.200.000,00 дин.

Циљеви

Индикатори

Средства/Извор
финансирања

П1-Потпуна
Афирмација
града
П2-Повећање
броја посетилаца
П3-Реализована
размена сарадње
са Амбасадом
Руске Федерације
у Београду,
Руским домом и
др.
П4Препознатљив је
и развој и унапређење културе

И1-П1 Приказани
елементи културне
традицујеи баштине
Руске Федерације,
преко 100 извођача из
Русије, покренута
иницијатива за
потписивање
меморандума о
сарадњи са Руским
домом у Београду

1.490.723,93 дин.
(01)

П1-Потпуна
Афирмација
града
П2-Повећање
броја посетилаца
П3-Реализована
размена сарадње
са сродним
установама
П4-Остварена
сарадња и
гостовање
уметника из Словеније, САД-а

И1-П1 01.07. до
03.07.2016. одржан
фестивал, трајање 3
дана, 9 концерата
еминентних домаћих и
стзраних извођача,
промоција књижевних
дела, задовољавајућа
посећеност, присуство
и страних медија

1.150.000,00 дин.
(01)

П1-Потпуна
Афирмација
града
П2-Повећање
броја посетилаца
П3-Реализована
размена сарадње
са сродним
установама
П4Препознатљив је
и развој и
унапређење
културе

И1-П1 26. и 27. августа
2016. одржан фестивал,
трајање 2 дана, 8
концерата,
задовољавајућа
посећеност, цртање
графита на делу
потпорног зида
Ибарског моста,
присуство домаћих и
страних медија

1.199.989,60 дин.
(01)

Укупно:
1.490.723,93 дин.

850.000,00 дин
(07)
Укупно:
1.950.000,00 дин

Укупно:
1.199.989,60 дин.
(01)
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и организација
цивилног
друштва
327

-1201-0002.4
-424000
Смотра народног
стваралаштва
Одговорни
уредници и
директор установе

328

-1201-0002.5
-424000
Ликовне изложбе
Одговорни
уредници и
директор установе

329

-1201-0002.6
-424000
Књижевне вечери
и издавачка
делатност
Одговорни
уредници и
директор установе

П1-Афирмација
града
П2-Повећање
броја посетилаца
П3-Размена
сарадње са
сродним
установама
П4-Развој и
унапређење
културе

И1-П1
Попуњеност
хотелских
капацитета;
И1-П2 Број
посетилаца
Укупна
посећеност;
И1-П3Учешће
еминентних
извођача из
земље и
иностранства;
И1-П4 Повећан
број волонтера
и организација
цивилног
друштва

200.000,00 дин.
(01)

П1-Афирмација
града
П2-Повећање
броја посетилаца
П3-Размена
сарадње са
сродним
установама
П4-Развој и
унапређење
културе

И1-Развој
различитих
праваца
визуелног
изражавања;
И1-П2 Број
посетилаца
Укупна
посећеност;
И1-П3 Учешће
еминентних
извођача из
земље и
иностранства;
И1-П4
Присутност у
медијима,
позитивне
критике
стручне
јавности

700.000,00 дин.
(01)

П1-Повећање
броја
еминентних
књижевних
ставаралаца
П2-Повећање
броја посетилаца
П3-Број издатих
дела домаћих
писаца
П4-Развој и
унапређење
културе

И1-Едукација и
афирмација
домаћих
писаца;
И1-П2Број
посетилаца
Укупна
посећеност;
И1-П3повећани
приходи од
продаје;
И1-П4 Развој и
унапређење
културе код
младих

500.000,00 дин.
(01)

Укупно:
200.000,00 дин.

Укупно:
700.000,00 дин.

Укупно:
500.000,00 дин.

П1-Потпуна
Афирмација
града
П2-Повећање
броја посетилаца
П3-Реализована
размена сарадње
са сродним
установама
П4Препознатљив је
и развој и
унапређење
културе

П1- Уочен развој
различитих
праваца
визуелног
изражавања
П2-Повећање
броја посетилаца
П3-Реализована
размена сарадње
са сродним
установама и
факултетима
ликовних
уметности из
Приштине,
Крагујевца,
Ниша ...
П4Препознатљив је
и развој и
унапређење
културе

П1-Повећан број
еминентних
књижевних
ставаралаца
П2-Повећан и
број посетилаца
П3-Број издатих
дела домаћих
писаца у порасту
П4-Развој и
унапређење
културе

И1-П1 17. и 18.
септембра 2016.
одржана смотра
народног
стваралаштва, трајање
2 дана, уврштена у
списак сталних
манифестација, преко
15 фолклорних
друштава из Краљева и
околине првог дана, а
другог дана наступ 25
певачких друштава из
читаве Србије
концерата,
задовољавајућа
посећеност, , присуство
домаћих и страних
медија
И1-П1 20 изложби, 16
самосталних и 4
групне. Прва годишња
изложба фотографија
са територије Рашког
округа, од априла
месеца 2 изложбе у
циљу представљања
студентских радова са
Флолошко-уметничког
факултета из
Крагијевцаи факултета
уметности из
Приштине Звечана и
Косовске Митровице, у
другој половини јула
на Гочу организована
друга концептуална
уметничка колонија
«Шта недостаје»,
задовољавајућа
посећеност, , присуство
домаћих и страних
медија
И1-П1- Реализовано је
23 програма од чега 17
књижевних вечери , 2
тематске пројекције
филмова, ка, пролећни
и јесењи сајам књига
на Тргу Српских
ратника, објављена
збирка песама
«Распело»,
представљена два
кљижевна часописа
«Жрнов» и «Сизиф». У
оквиру дечије недеље
одржана је радионица
са краљевачким

199.275,42 дин.
(01)

Укупно:
199.275,42 дин.
(01)

466.517,96 дин.
(01)

Укупно:
466.517,96 дин.
(01)

453.974,13 дин.
(01)

Укупно:
453.974,13 дин.
(01)
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писцем Дејаном
Алексићем.
задовољавајућа
посећеност, присуство
домаћих и страних
медија

330

-1201-0002.7
-424000
Годишњи концерт
Одговорни
уредници и
директор установе

331

-1201-0002.8
-424000
«Црвчанин»
градски хор
Одговорни
уредници и
директор установе

332

-1201-0002.9
-424000
Месечни
концерти и
програми
Одговорни
уредници и
директор установе

333

-1201-0002.10
-424000
Певачка група
Рибница
Одговорни
уредници и
директор установе

П1-Афирмација
града
П2-Повећање
прихода
П3Интернационали
зација

И1-П1-Број
посетилаца,
попуњеност
капацитета;
И1-П2
Финансијски
ефекат;
И1-П3-Учешће
еминентних
извођача из
земље и
иностранства

200.000,00 дин.
(01)

П1-Стварање
традиције хора
П2-Афирмација
хорског певања
и града
П3-Развој и
унапређење
културног
стваралаштва

И1-П1-Повећан
број наступа
хора;
И1-П2
Признања и
награде;
И1-П3-Развој и
унапређење
кулуре код
младих

350.000,00 дин.
(01)

П1-Стварање
традиције хора
П2-Афирмација
хорског певања
и града
П3-Развој и
унапређење
културног
стваралаштва

И1-П1-Број
посетилаца,
попуњеност
капацитета;
И1-П2
Финансијски
ефекат;
И1-П3-Учешће
еминентних
извођача из
земље и
иностранства

200.000,00 дин.
(01)

П1-Афирмација
града
П2-Повећање
прихода
П3Интернационали
зација

И1-П1-Повећан
број наступа
певачке групе у
земљи и
региону;
И1-П2
Признања и
награде;
И1-П3-Развој и
унапређење
кулуре код
младих

150.000,00 дин.
(01)

Укупно:
200.000,00 дин.

Укупно:
350.000,00 дин.

Укупно:
200.000,00 дин.

Укупно:
150.000,00 дин.

П1-Повећан број
посетилаца
П2-Повећана
попуњеност
ресторанских и
хотелских
капацитета П3Развој и
унапређење
културе

И1-П1-Концерт
поводом прославе Нове
године на Тргу
Српских ратника
задовољавајућа
посећеност, , присуство
домаћих и страних
медија

179.688,00 дин.
(01)

П1-Кроз стручан
и квалитетан рад
ради се на
стварању
традиције хора
П2-Све се више
афирмише
хорско певање и
град
П3-Присутаи је и
развој и
унапређење
културног
стваралаштва

И1-П1-наступ хора на
такмичењу хорова у
Ваљеву, 5 гостовања у
земљи запажен наступ
у порти Саборне цркве
у Краљеву,
задовољавајућа
посећеност, присуство
домаћих и страних
медија

292.294,58 дин.
(01)

П1-Повећан бро
посетилаца утиче
на све већу
афирмацију града
и повећање
прихода од
концерата
П1-Кроз стручан
и квалитетан рад
ради се на
стварању
традиције
певачке групе
П2-Све се више
афирмише
српска
национална
баштина П3Присутаи је и
развој и
унапређење
културног
стваралаштва

И1-П1-Сви месечни
концерти бележе ,
задовољавајућу
посећеност, , присуство
домаћих и страних
медија

Укупно:
179.688,00 дин.
(01)

Укупно:
292.294,58 (01)

200.000,00 дин.
(01)

Укупно:
200.000,00 (01)

И1-П1-наступи ове
певачке групе у
Врњачкој Бањи,
Горажду, Бјеловом
Брду, Међуречју,
Богутовцу и
Раниловићима,
освајање више
признања и награда,
треће место на сабору
старог пјевања у Срба у
Новом Горажду од 45
певачких група, златно
одличје на такмичењу
у Раниловићима, 2.
награду у Приликама,

149.503,94 дин.
(01)

Укупно:
149.503,94 (01)
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задовољавајућа
посећеност наступима,
присуство домаћих и
страних медија

334

-1201-0002.11
-424000
Дечије и секције за
младе
Одговорни
уредници и
директор установе

П1-Правилан
развој најмлађих
П2-Стварање
такмичарског
духа
П3Препознавање и
развој талената

И1-П1-Повећан
број деце и
младих
укључених у
различите
програме;
И1-П2
Признања и
награде;
И1-П3-Развој и
унапређење
кулуре код
младих и већа
присутност
дечијих
програма у
медијима

250.000,00 дин.
(01)
П1-Приметан је
правилан развој
најмлађих
П2-Све више је
присутно и
стварање
такмичарског
духа код деце и
младих
П3Препознавање и
развој талената

Укупно:
250.000,00 дин.

И1-П1-У сарадњи са
Француским
институтом
организоване су
проојекције
француских
анимираних филмова
за децу са сеоских
подручја, радионице
сликања на стаклу у
Студеници и Ушћу и
неким ОШ, ускршње
радионице фарбања
јаја на 2 локације, у
дворишту Француске
куће организоване
радионице израде
накита кожне
галантерије и руских
традиционалних
лутака, предавања и
радионице на тему
екологије у више ОШ,
бесплатне радионице
фотографије . У
новембру започет
пројекат «Култура из
предграђа» у оквиру
ког је до сада
реализоване радионице
у 3 приградске основне
школе и радионице
поводом дечије недеље
у просторијама КЦ
«Рибница» , позоришна
представа, а за децу из
обданишта «Звездани
гај» упозната су са
радом библиотеке и
бесплатно су учлањена

236.862,29 дин.
(01)

Укупно:
236.862,29 (01)

Позиција у буџeту

ДОМ КУЛТУРЕ „СТУДЕНИЦА“ УШЋЕ

358

Шифра Пројекта
Економ.
Класифик. Назив
Пројекта
Циљеви
Лице одговорно за
реализацију
пројекта
-1201-0002.1
П1-Очување
-424000
народне
традиције и
Кад замиришу
културе
јорговани
Срећко Павловић

ПЛАНИРАНО

Индикатори

И1-П1Дечји
фолклорни
ансамбл

ИЗВРШЕНО
Средства/
Извор
финансирања
161.000,00 дин.
(01)

Циљеви

П1-Пројекат
реализован,
постигнут je
ефекат очувања
народне
традиције и

Индикатори

И1-П1 Одржана
смотра дечјег
фолклора, која би
могла да прерасте
у међународни
фестивал

Средства/
Извор
финансирања
160.760,00 дин.
(01)

20. septembar 2017. godine

359

-1201-0002.2
-424000
Годишњи концерт
КУД-а
«Студеница»

П1Представљање
ношње и
културе наших
народа
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И1-П1Сви
фолклорни
ансамбли

Срећко Павловић
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Укупно:
161.000,00 дин.

културе, као и
подизања свести
о очувању песама
и игара овог
места.

такмичарског
карактера

52.000,00 дин.
(01)

П1-Представљен
годишњи рад
свих ансамбала
друштва и
постигнут циљ
окупљања младих
кроз афирмацију
културних
вредности свог
народа и места у
коме живе, али и
других народа
који живе у нашој
земљи.

И1-П1
Ангажовање
чланова оркестра
КУД-а
«Абрашевић» из
Краљева.

Укупно:
52.000,00 дин.

Укупно:
160.760,00 дин.

49.895,51 дин.
(01)

Укупно:
49.895,51 дин.
(01)

Позиција
у буџeту

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО

384

Шифра Пројекта
Економ.
Класифик. Назив
Пројекта
Лице одговорно за
реализацију
пројекта
- 1201-0002.1
- 424000
Заштитна
археолошка
истраживања на
локалитету
Мираше
Марија Алексић
Чеврљаковић,
дипл. археолог

ПЛАНИРАНО

Циљеви

Индикатори

П1-Обнова
верског објекта;
П2-Јачање
свести код
локалног
становништва о
значају културне
баштине;
П3-Мапирање
зона са
изузетним
вредностима по
историју и
културу Р. С.
П4Антрополошко
мапирање
становништва –
порекло и
миграције

И1-П1Заштита
културног наслеђа
у складу са
Законом о
културним
добрима
И1-П2Заштита
археолошких
налазишта у
складу са
међународним
тековинама
заштите културне
баштине
И1П3Иницијатива
код локалног
становништва да
се објекат обнови
И1-П4Заштита
антрополошког
наслеђа у складу са
Законом

ИЗВРШЕНО
Средства/
Извор
финансирања
133.400,00 дин.
(01)

Укупно:
133.400,00 дин.

Циљеви

Индикатори

ПРОЈЕКАТ
РЕАЛИЗОВАН
П1-Обнова верског
објекта;
П2-Јачање свести
код локалног
становништва о
значају културне
баштине;
П3-Мапирање зона
са изузетним
вредностима по
историју и културу
П4-Антрополошко
мапирање
становништва –
порекло и миграције

И1-П1Заштита
културног
наслеђа у складу
са Законом
И1-П2Заштита
археолошких
налазишта у
складу са
међународним
тековинама
заштите културне
баштине
И1П3Иницијатива
код локалног
становништва да
се објекат обнови
И1-П4Заштита
антрополошког
наслеђа

Средства/
Извор
финансирања
76.922,00 дин.
(01)

Укупно:
76.922,00 дин.
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- 1201-0002.2
- 424000
Заштитна
археолошка
истраживања на
локалитету Равни
Марија Алексић
Чеврљаковић,
дипл. археолог

386

- 1201-0002.3
- 424000
Конзерваторско
рестаураторски
радови на
инвестиционом
одржавању цркве
Св.Ђорђа у селу
Врх у Студеници

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

П1-Обнова
верског објекта;
П2-Јачање
свести код
локалног
становништва о
значају културне
баштине;
П3-Мапирање
зона са
изузетним
вредностима по
историју и
културу Р. С.
П4Антрополошко
мапирање
становништва –
порекло и
миграције
П1-Допринос
науци,
популаризацији
и промоцији
средњевековног
културног
наслеђа и развоју
културног
туризма

1-П1Заштита
културног наслеђа
у складу са
Законом
И1-П2Заштита
археолошких
налазишта у
складу са
међународним
тековинама
заштите културне
баштине
И1П3Иницијатива
код локалног
становништва да
се објекат обнови
И1-П4Заштита
антрополошког
наслеђа
И1П1Неопходност
целовитог
објављивања
резултата
архитектонских и
историјскоуметничких
истраживања

387

- 1201-0002.4
- 424000
Конзерваторско
рестаураторски
радови на
инвестиционом
одржавању цркве
Св.Алексеја у селу
Милићи у
Студеници
Данијела
Младеновић, д.и. а.

127.100,00 дин.
(01)

ОДУСТАЛО СЕ ОД
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОЈЕКТА
/

Укупно:
127.100,00 дин.

Пројекат није
реализован

166.080,00 дин.
(01)

ПРОЈЕКАТ
РЕАЛИЗОВАН
П1- Допринос
науци,
популаризацији и
промоцији
средњевековног
културног наслеђа и
развоју културног
туризма
П2- Након
изведених радова
омогућена је
квалитетнија
промоција
средњовековног
културног наслеђа
П3- Објекат је
заштићен од даљег
пропадања

И1-П1- Изведени
радови биће
презентовани у
стручним
часописима, као и
примењене
методе кречних
малтерских
система.

ПРОЈЕКАТ
РЕАЛИЗОВАН
П1- Допринос
науци,
популаризацији и
промоцији
средњевековног
културног наслеђа и
развоју културног
туризма
П2- Након
изведених радова
омогућена је
квалитетнија
промоција
средњовековног
културног наслеђа
П3- Објекат је
заштићен од даљег
пропадања

И1-П1- Изведени
радови биће
презентовани у
стручним
часописима, као и
примењене
методе кречних
малтерских
система.

Укупно:
166.080,00 дин.

Данијела
Младеновић,
д.и.а.

П1-Допринос
науци,
популаризацији
и промоцији
средњевековног
културног
наслеђа и развоју
културног
туризма

И1П1Неопходност
целовитог
објављивања
резултата
архитектонских и
историјскоуметничких
истраживања

20. septembar 2017. godine

160.896,00 дин.
(01)

Укупно:
160.896,00 дин.

/

157.732,96 дин.
(01)

Укупно:
157.732,96 дин.

154.704,00 дин.
(01)

Укупно:
154.704,00 дин.

20. septembar 2017. godine
388

- 1201-0002.5
- 424000
Наставак
сликарских радова
на иконама цркве
Св.Тројице у
Бистрици
Душко Јовановић,
сликар,
рестауратор

389
- 1201-0002.6
- 424000
Публикација, 50
година Завода за
заштиту споменика
културе Краљево
Мр Катарина
Грујовић Брковић,
етнологантрополог

390

- 1201-0002.7
- 424000
Геодетско
техничко снимање
структуре града са
топографском
представом терена
и израда извештаја
о статичкоконструктивној
анализи стања свих
елемената
фортификације
ХисарџикМилешевац,
Пријепоље
Весна Маринковић
д.и.а.
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П1-Заштита
културног
наслеђа,
промоција
културнух
потенцијала
средњег
полимља а
П2-Презентација
иконографских
дела

И1-П1
Интересовање
стручне и шире
јавности

839.942,68 дин.
(13)

П1Представљање
комплетне
делатности
П2Популаризација
културног
наслеђа
П3Презентасција
конзерваторских
радова

И1-П1
Интересовање
стручне и шире
јавности
И1-П2 Повећање
броја посетилаца и
повезивање са
осталим
туристичким
организацијама и
другим
заинтересованим
удружењима

997.832,83 дин.
(13)

П1Представљање
комплетне
делатности
П2Популаризација
културног
наслеђа
П3Презентасција
конзерваторских
радова

И1-П1
Интересовање
стручне и шире
јавности
И1-П2 Повећање
броја посетилаца и
повезивање са
осталим
туристичким
организацијама и
другим
заинтересованим
удружењима

192.000,00 дин.
(13)

Укупно:
839.942,68 дин.

Укупно:
997.832,83дин

Укупно:
192.000,00 дин.

ПРОЈЕКАТ
РЕАЛИЗОВАН
П1-Употпуњавање
одрживог развоја
сеоског и верског
туризма подручја
Нове Вароши и
околине.
Проучавање и
истраживање рада
сликара Алексија
Лазовића значајног
за национални
идентитет и историју
српског народа на
подручју Полимља
ПРОЈЕКАТ
РЕАЛИЗОВАН
П1- Каталошки
преглед непокретних
културних добара на
територији 25
општина.
Презентован је рад
на правној и
техничкој заштити.
Публикација
представља први
корак приликом
будућих
истраживања.
Сагледавање улоге
Завода у заштити
наслеђа и
сагледавање његове
вредности код шире
популације.
Допринос науци.
ПРОЈЕКАТ
РЕАЛИЗОВАН
У ДРУГОЈ
ПОЛОВИНИ
ДЕЦЕМБРА 2015.
ГОД.
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И1-П1
Конзервација и
рестаурација
икона из 1834.
године
Извештај
Републичког
завода за заштиту
споменика
културе из
Београда.
Квалитет
изведених радова

И1-П1 Увид у
стање наслеђа и
припрема
текстова за
публикацију
Успостављена
сарадња са
власницима и
корисницима
добара што је
резултирало
квалитетнијим
текстовима. Дат
је преглед
конзерваторскорестаураторских
радова на наслеђу
пространог
подручја
надлежности
Завода, од
најранијих
радова, започетих
већ 1966.
/

839.942,68 дин.
(13)

Укупно:
839.942,68 дин.

997.832,83
дин. (13)

Укупно:
997.832,83
дин

СРЕДСТВА
ПОТРОШЕНА
У 2015.
ГОДИНИ
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- 1201-0002.8
- 424000
Завршетак радова
на Швапчића кући
у Краљеву
Рајко Чубрић, д.и.а.
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П1-Јачање
капацитета
установе
П2-Обезбеђење
безбедности
објекта
П3-Презентација
културног добра
П4-Побољшање
услова рада
установе

И1-П1 Проширење
радног простора
И1-П2 Безбедно и
несметано
функционисање
радног простора
И1-П3
Интересовање
суграђана
И1-П4 Бољи
услови рада

3.392.468,31дин.
(13)

Укупно:
3.392.468,31 дин

20. septembar 2017. godine

ПРОЈЕКАТ
РЕАЛИЗОВАН
П1- Бољи радни
услови за запослене
и бољи радни
учинак.
Промоција
културног наслеђа и
презентовање
историјата града,
формирања и успона
грађанског слоја у
Краљеву

И1-П1
Обезбеђење
безбедности
запослених и
посетилаца. Брже
и лакше
функционисање
радног процеса,
боље
функционисање
опреме која се
користи у раду
Завода.

3.392.468,31дин
(13)

Укупно:
3.392.468,31дин

Позиција у буџeту

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КРАЉЕВО

486

Шифра
Пројекта
Економ.
Класифик.
Назив Пројекта
Циљеви
Лице одговорно
за реализацију
пројекта
-1502-0002.1
П1-Туристичка
-424000
промоција
Промоција
туризма кроз
манифестације
организатора

ПЛАНИРАНО

Индикатори

И1-Број
учесника
и посетилаца
манифестације

Драган Рајичић,
дир.

487

-1502-0002.2
-424000
Промоција
града
суорганизатор

ИЗВРШЕНО
Средства/
Извор
финансирања
2.830.000,00 дин.
(01)

Циљеви

Индикатори

П1-Остварена
Туристичка
промоција кроз
организовање
више
манифестација
у 2016. години

И1-П1 Број учесника и
посетилаца
манифестација:
матурски плес :
1150 учесника,
1500 посетилаца
сребрни казан :
1500 учесника, а то су и
такмичари и извођачи
3000 посетилаца,
Ликовна колонија
16 учесника и
300 посетилаца и
остало

Укупно:
2.830.000,00 дин.

П1-Туристичка
промоција

И1-Број
учесника и
посетилаца
манифестације

2.270.000,00 дин.
(01)

Драган Рајичић,
дир.

Укупно:
2.270.000,00 дин.

П1-Остварена
Туристичка
промоција кроз
организовање
промоција
града
суорганизатор

И1-П1 Број учесника и
посетилаца
манифестација:
нарцису у походе:
1200 учесника'посетилаца
дани јоргована:
100 учесника,
500 посетилаца,
бициклистички
маратон:
90 учесника
весели спуст :
3000 учесника,
2000 посетилаца
пројада Ратина :
300 учесника,
2000 посетилаца
ракијада Буковица:
100 учесника,

Средства/
Извор
финансирања

2.820.960,70 дин.
(01)

Укупно:
2.820.960,70 дин.

2.269.479,25 дин.
(01)

Укупно:
2.269.479,25дин.
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2000 посетилаца
,смотра дечијег
стваралаштва :
300 учесника,
500 посетилаца
салон графике :
120 учесника,
150 посетилаца,
гледићка ракијада :
50 учесника,
500 посетилаца

Позиција у буџeту

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КРАЉЕВО

526

Шифра
Пројекта
Економ.
Класифик.
Назив Пројекта
Циљеви
Лице одговорно за
реализацију
пројекта
- 0901-0001.1
П1- 463111
Побољшање
квалитета
Социјална
социјалног
помоћ
живљења и
угроженом
функциониса
становништву
ња лица у
града Краљева
стању
социјалне
поребе

ПЛАНИРАНО

Индикатори

И1-П1 Број
корисника
који су
користили
једнократнa
давањa и
висина
средстава из
буџета града
за ове намене;

ИЗВРШЕНО
Средства/
Извор
финансирања
41.871.440,00 дин.
(01

Укупно:
41.871.440,00 дин.

Светлана
Дражовић, дир.
527

- 0901-0001.2
- 463111
Социјално
становање у
заштићеним
условима
Светлана
Дражовић, дир.

528

- 0901-0002.1
- 463111
Интервентни
смештај и
прихватилиште
Светлана
Дражовић, дир.

П1Обезбеђени
квалитетни
стамбени
услови за
кориснике из
осетљивих
група који
користе ову
услугу

И1П1Покривено
ст услугом, тј.
број
корисника

П1-Ургентно
збрињавање
лица која
имају потребу
за
интервентним
смештајем у
различитим
кризним
ситуацијама,
као и
пружање

И1-П1 Број
корисника.
покривеност
услугом, као и
дужина
коришћења
услуге

2.800.000,00 дин.
(07)

Укупно:
2.800.000,00 дин.

1.050.000,00 дин.
(07)

Циљеви

П1-У складу са
проценом и
донетиом
одлуком,обезбеђ
ена средства и
реализована
исплата
материјалних
давања,или
обезбеђивање
других права
која одговарају
процењеним
потребама
корисника
П1-Све
расположиве
стамбене
јединице се
адекватнхо
користе,редовна
исплата
потреживања и
наплата дела
трошкова од
корисника
П1- Лицима у
стању животне
угрожености
осигурана
безбедност кроз
обезбеђивање
услуге и
обезбеђена
средства и
покривени
трошкови
услуге

Индикатори

И1-П1Број
корисника који су
користили
једнократна давања
je 4.965, број
решења 6.388, а за
ову пројектну
активност из буџета
града Краљева (за
период 01.01.31.12.2016. год)
утрошено
41.830.313,65

И1-П1 Покривеност
услугом тј.број
корисника који су
користили услуге
социјалног
становања у
периоду 01.0131.12.2016.године је
113 корисника.

И1-П1 Број
корисника којима је
пружена ова услуга,
у периоду 01.0131.12.2016.године, је
6 лица у
прихватлишту и 26
лица на ургент
смештају,а период
коришћења услуге
је од 7 до месец
дана. За ову

Средства/
Извор
финансирања
41.830.412,00 дин.
(01)

Укупно:
41.830.412,00 дин.

2.621.677,00 дин.
(07)

Укупно:
2.621.677,00 дин.

897.254,00 дин.
(07)
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услуга
социјалне
заштите са
нагласком на
краткорочно
решавање
проблема
смештаја
529

- 0901-0004.1
- 463111
Саветовалиште
за предбрачне,
брачне и
породичне
односе
Светлана
Дражовић, дир.

530

- 0901-0004.2
- 463111
Дневни центар
за старе и сервис
за помођ у кући

пројектну активност
из средстава буџета
града Краљева је
утрошено
897.254,00

Укупно:
1.050.000,00 дин.

П1-Унапређен
квалитет
живота
појединаца и
породица
копји котисте
ову услугу
саветовалишт
а, као и
превентивно
деловање

И1-П1Број
корисника и
број сеанси

П1Побољшање
квалитета и
положаја
старих и
инвалидних
лица, соц. ек.
угроженог
становништва,
као и
могућност
дужег
останака
корисника у
природном
окружењу и
смањен број
издвајања из
породице и
институциона
лног
збрињавања

И1-П1
Покривеност
услугом
И2-П1 Број
корисника
услуга, број
ангажованих
геронто
домаћица,
број
реализованих
посета и број
корисника по
геронто
домаћици

2.200.000,00 дин.
(07)

П1-Унапређен
квалитет живота
појединца и
породице које
користе услуге
саветовалишта

Укупно:
2.200.000,00 дин.

6.793.143,60 дин.
(07)

946.000,00 дин.
(13)

110.856,40 дин.
(01)
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П1- Све
активности
реализоване по
плану и према
потребама
корисника уз
обезбеђивање
средстава за
реализацију
активности и
потребног
пратећег
материјала

Укупно:
7.850.000,00 дин.

Светлана
Дражовић, дир.

И1-П1 Број
корисника који су
корис-тили услуге
саветовалишта за
период 01.01.31.12.2016. је 83
породице, а број
сеанси је преко 260.
Из средстава буџета
града Краљева,за
ову пројектну
активност је
утрошено
1.920.283,00 динара
И1-П1Број
корисника услуга
Дневног центра је
300, број
ангажованих лица је
13. Од 4 геронтодомаћице једна
домаћица је
ангажована у
Дневном центру а
три на терену ( за 27
корисника
остварено је око
3.024осете). Број
ангажованих лекара
је 4
(1 лекар опште
праксе и 3 лекара
специјлисте), две
медецинске сестре 1
социјална радница,
један возач.
Реализовно је 3.500
прегледа.
Из средстава буџета
града Краљева
(извор 07) утрошено
је 5.584.101,40 (07)
из буџета града
(извор финасирања
13) 945.967,78

Укупно:
897.254,00 дин.

1.920.283,00 дин.
(07)

Укупно:
1.920.283,00 дин.

5.584.101,40 дин.
(07)

945.967,78 дин.
(13)

Укупно:
6.530.069,18 дин.

НАПОМЕНА:
Извештај представља наративно образложење остварења циљева, мерено индикаторима, презентовано од
стране одговорних лица корисника буџета за пројекте финансиране у складу са Одлуком о буџету града
Краљева за 2016. годину („Службени лист града Краљева“, број 29/15, 27/16 и 32/16).
Градско веће града Краљева
________________________
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273.

272.
Na osnovu ~lana 32. ta~ka 6. i 13. Zakona
o lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik
RS“, broj 129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/16 - dr.
zakon), ~lana 9. Zakona o finansirawu lokalne samouprave („Slu`beni glasnik RS“,
broj 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - uskl. din. izn,
125/14 - uskl. din. izn, 95/15 - uskl. din. izn,
83/16, 91/16 - uskl. din. izn, 104/16 - dr. zakon), i ~lana 26. ta~ka 9. i 16. Statuta grada
Kraqeva - pre~i{}en tekst („Slu`beni list
grada Kraqeva“, broj 15/13),
Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 20. septembra 2017. godine,
donela je

ODLUKU
O IZMENI ODLUKE O GRADSKIM
ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I
NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE
VR[I GRADSKA UPRAVA
^lan 1.
U Odluci o gradskim administrativnim
taksama i naknadama za usluge koje vr{i Gradska uprava („Slu`beni list grada Kraqeva“,
broj 13/2013 i 4/2016), u delu koji se odnosi na
odeqak - Tarifa o taksama i naknadama:
U Tarifnom broju 13, u rednom broju 1,
mewa se iznos naknade za zakqu~ewe braka
van slu`benih prostorija, tako da umesto
„15.000,00 dinara“ treba da stoji „6.000,00
dinara“
^lan 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavqivawa u „Slu`benom listu grada Kraqeva“.
Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-264/2017-I
Dana: 20. septembra 2017. godine
Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.
___________________________________________

Na osnovu ~lana 20. stav 1. ta~ka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu`beni
glasnik RS“, broj 129/07, 83/14 - dr. zakon,
101/16 - dr. zakon), ~lana 4. i ~lana 13. Zakona o komunalnim delatnostima („Slu`beni
glasnik RS“, broj 88/11 i 104/16), ~lana 2. i
46. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Slu`beni glasnik RS“, broj 36/15 ), ~lana 9.
stav 2. i ~lana 16. Zakona o komunalnoj policiji („Slu`beni glasnik RS“, broj 51/09),
~lana 39. Zakona o prekr{ajima („Slu`beni glasnik RS“, broj 65/13, 13/16 i 98/16 odluka US) i ~lana 26. stav 1. ta~ka 8. Statuta grada Kraqeva („Slu`beni list grada
Kraqeva“, broj 15/13 - pre~i{}en tekst),
Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 20. septembra 2017. godine,
donela je

ODLUKU
O KOMUNALNOM URE\EWU GRADA

I OP[TE ODREDBE

^lan 1.

Ovom odlukom propisuju se uslovi, mere
i na~in ure|ewa, odr`avawa, kori{}ewa i
za{tite komunalnih objekata, uslovi i na~in organizovawa poslova u vr{ewu komunalnih delatnosti i pru`awu usluga, kao i
uslovi i na~in kori{}ewa komunalnih
usluga i proizvoda na teritoriji grada Kraqeva.
Komunalne delatnosti iz stava 1. ovog
~lana obavqa javno komunalno preduze}e,
odnosno javno preduze}e ~iji je osniva~
grad Kraqevo, odnosno drugo pravno lice
ili preduzetnik kome je u skladu sa zakonom povereno vr{ewe ovih delatnosti.
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Ovom odlukom se posebno reguli{e na~in i propisuju mere za odr`avawe ~isto}e
i komunalne higijene na podru~ju grada
Kraqeva.

^lan 2.

Delatnosti iz ~lana 1. ove odluke obavqaju Javno komunalno preduze}e „^isto}a“ Kraqevo, Javno preduze}e za ure|ivawe
gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“, Javno
komunalno preduze}e „Putevi“ Kraqevo i
Javno komunalno preduze}e „Vodovod“ Kraqevo, u skladu sa osniva~kim aktima i drugim propisima koji utvr|uju wihovu nadle`nost, ukoliko poslovi iz ~lana 1. stav 1.
ove odluke nisu povereni drugom pravnom
licu ili preduzetniku, a u skladu sa zakonom.
Sredstva za obavqawe delatnosti iz
~lana 1. ove odluke obezbe|uju se iz buxeta
grada Kraqeva u obimu koji obezbe|uje zakonom utvr|en potreban nivo organizacionih,
materijalnih i drugih uslova za izgradwu,
odr`avawe i funkcionisawe komunalnih
objekata i za tehni~ko i tehnolo{ko jedinstvo sistema komunalne delatnosti radi
obavqawa komunalne delatnosti.
Obim sredstava utvr|uje se godi{wim
programom ure|ivawa gra|evinskog zemqi{ta grada, a utvr|eni obim se preciznije
defini{e pojedina~nim programima, na na~in da se defini{u pojedina~ne aktivnosti, obim i struktura aktivnosti, na~in i
dinamika izvr{ewa, postupak i procedura
nadzora i kontrole realizacije programa.

^lan 3.

Gradsko ve}e grada Kraqeva (u daqem
tekstu: Gradsko ve}e), u okviru sredstava
obezbe|enih godi{wim programom ure|ivawa gra|evinskog zemqi{ta, donosi pojedina~ne programe na osnovu predloga Javnog
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preduze}a za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“, sa~iwenih u saradwi
sa Javnim komunalnim preduze}em „^isto}a“ Kraqevo, najkasnije do 20. januara teku}e godine i to:
- Program ~i{}ewa i prawa javnih povr{ina,
- Program odr`avawa i ~i{}ewa zelenih povr{ina (javnih i javnih zelenih povr{ina),
- Program obnavqawa i formirawa novih javnih zelenih povr{ina i drvoreda,
- Program dekorisawa i ure|ivawa grada (u posebnim prilikama: Nova godina, Bo`i}.... ili po posebnoj odluci Gradskog ve}a grada Kraqeva),
- Program odr`avawa javnog osvetqewa.
Po dono{ewu Programa, grad Kraqevo i
Javno komunalno preduze}e „^isto}a“ Kraqevo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik kome je u skladu sa zakonom povereno
vr{ewe ovih delatnosti, zakqu~uju Ugovor
o realizaciji Programa.
Svi programi se objavquju na zvani~nom
sajtu Javnog preduze}a za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“, Javnog komunalnog preduze}a „^isto}a“ Kraqevo i grada Kraqeva.

^lan 4.

Komunalnim objektima, u smislu ove odluke, smatraju se: javni bunari, ~esme, obale
reka, re~na korita, parkovi, skverovi, drvoredi, travwaci, spomenici, kolovozi, trotoari, sportski tereni, parking prostori,
mostovi, pasarele, nadvo`waci, podvo`waci, saobra}ajni znaci, pijace, kulturnoistorijski spomenici, grobqa, vodovodna i
kanalizaciona mre`a, fontane, izgra|eno
gra|evinsko zemqi{te i drugi sli~ni
objekti koji se po svojoj nameni mogu smatrati komunalnim objektima.
Komunalni objekti iz stava 1. ove odluke moraju biti ispravni u tehni~kom pogledu, odnosno ispuwavati higijenske uslove, a
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o odr`avawu ~isto}e i ispravnosti staraju
se preduze}a iz ~lana 2. stav 1. ove odluke.

^lan 5.

Komunalnim ure|ewem u smislu ove odluke podrazumeva se odr`avawe ~isto}e
ulica, trotoara, trgova, skverova, povr{ina
izme|u zgrada, objekata od op{teg interesa
i drugih delova gra|evinskog zemqi{ta koji su u javnoj upotrebi, komunalnih i drugih javnih objekata, javnog osvetqewa, ograda, ure|ewe i odr`avawe parkova, zelenih
povr{ina, terena za sport, zabavu i rekreaciju, objekata za odvo|ewe atmosferskih i
otpadnih voda, re~nih obala i drugih objekata od op{teg interesa na teritoriji grada Kraqeva.
Op{tim ure|ewem grada, u smislu ove
odluke, podrazumeva se ure|ewe spoqnih delova zgrada, ure|ewe izloga, ure|ewe dvori{ta i ba{ta, ure|ewe neizgra|enih gra|evinskih parcela i parcela na kojima je zapo~eta gradwa, dekoracija grada, postavqawe i odr`avawe gradskih satova i sl.

^lan 6.

Javnim povr{inama u smislu ove odluke smatraju se naro~ito:
- ulice (kolovoz i trotoar), trgovi, slobodan prostor izme|u stambenih zgrada,
parkinzi, prolazi, pasa`i, podvo`waci,
nadvo`waci, javna stepeni{ta, mostovi i
prilazi istim;
- `elezni~ka, autobuska i taksi stajali{ta;
- pijace i otvoreni tr`ni centri;
- parkovi, uli~ni travwaci, skverovi,
drvoredi, zelene povr{ine u naseqima,
park {ume i prilazi grobqima;
- sportski i zabavni tereni;
- neizgra|eno gra|evinsko zemqi{te (do
privo|ewa planiranoj nameni);
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- povr{ine u krugu prosvetnih, kulturnih, nau~nih, zdravstvenih i socijalnih
ustanova i organizacija i
- ostale povr{ine javne namene, kao i
ostalo gra|evinsko zemqi{te na kome grad
ima pravo kori{}ewa, ako je u funkciji kori{}ewa zemqi{ta iz ovog ~lana.

II URE\EWE, ODR@AVAWE,
ZA[TITA I KORI[]EWE
JAVNIH POVR[INA

Odr`avawe javnih povr{ina

^lan 7.

Pod odr`avawem ~isto}e na javnim povr{inama u smislu ove odluke podrazumeva se:
- ~i{}ewe i prawe javnih i ostalih povr{ina (uklawawe blata, sakupqawe i
uklawawe otpadaka i druge ne~isto}e, prawe povr{ina javnog saobra}aja);
- ~i{}ewe i odr`avawe slivnika i re{etki ki{ne kanalizacije;
- uklawawe gra|evinskog i drugog materijala sa javnih povr{ina;
- uklawawe svih predmeta, objekata sa
javnih povr{ina postavqenih bez odobrewa
nadle`nog organa;
- uklawawe korova, samonikle trave i
drugog rastiwa sa javnih i ostalih povr{ina;
- preduzimawe drugih mera predvi|enih ovom odlukom kojima se obezbe|uje ~isto}a.

^lan 8.

Programi iz ~lana 3. ove odluke, pored
ostalog, moraju da sadr`e i dinami~ki
plan aktivnosti (mese~na dinamika realizacije Programa).
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^lan 9.

Prawe javnih povr{ina posebno vr{e:
1) na Autobuskoj stanici, @elezni~koj
stanici - privredni subekti koji wima
upravqaju;
2) na javnim parkirali{tima - Javno
komunalno preduze}e „^isto}a“ Kraqevo,
odnosno pravno lice ili preduzetnik kome
su povereni poslovi javnog parkirawa;
3) na prostorima koja slu`e benzinskoj
stanici i TNG stanici - privredni subjekat koje upravqa stanicom;
4) na grobqima u ulici Zelena Gora Staro grobqe i Novo grobqe - „Barutana“
Javno komunalno preduze}e „^isto}a“ Kraqevo, na grobqima u naseqenim mestima
pravno lice ili preduzetnik, odnosno crkva ili verska zajednica ukoliko im je povereno vr{ewe ove komunalne delatnosti;
5) na sportskim objektima i bazenima lica koja wima upravqaju - vlasnici i korisnici;
6) na povr{inama gde se izvode gra|evinski radovi, kao i oko tih povr{ina - izvo|a~ radova;
7) oko trgovinskih, ugostiteqskih, zanatskih objekata i samostalnih radwi privredni subjekti - vlasnici radwi, odnosno
ovla{}ena lica privrednog subjekta;
8) na javnim povr{inama - dvori{nim
prostorima oko zgrada koje koriste ustanove iz oblasti obrazovawa i vaspitawa, kulture, fizi~ke kulture, zdravstva, socijalne
za{tite i sli~no - odnosne ustanove;
9) na pijacama - privredni subjekti koji upravqaju pijacama,
10) u tr`nim centrima - vlasnici, odnosno korisnici poslovnog prostora.
Ukoliko prawe javnih povr{ina ne
sprovedu vlasnici, odnosno korisnici prostora iz stava 1. ta~ke od 1) do 10) ovog ~lana, prawe javnih povr{ina izvr{i}e Javno
komunalno preduze}e „^isto}a“ Kraqevo na
teret vlasnika, odnosno korisnika koji su
bili u obavezi da izvr{e prawe javne povr{ine iz stava 1. ovog ~lana.
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Na drugim javnim povr{inama prawe
javnih povr{ina vr{i Javno komunalno
preduze}e „^isto}a“ Kraqevo iz sredstva iz
buxeta.
Preduze}a i ustanove iz stava 1. ovog
~lana mogu odr`avawe ~isto}e posebno da
ugovore sa Javnim komunalnim preduze}em
„^isto}a“ Kraqevo.
Poslove odr`avawa ~isto}e na teritoriji mesnih zajednica koji nisu obuhva}ene
pojedina~nim programima, mesne zajednice
mogu da organizuju na na~in da se sredstva
za wihovo izvr{ewe obezbede putem li~nog
u~e{}a gra|ana, donacija, realizacije projekata udru`ewa gra|ana i sli~no, a izvr{ewe poveri Javnom komunalnom preduze}u
„^isto}a“ Kraqevo ili drugom pravnom licu ili preduzetniku, kome je u skladu sa zakonom povereno vr{ewe ovih delatnosti.
Organizatori javnih skupova i manifestacija, prire|iva~i zabavnih igara, luna
parkova i cirkuskih predstava na javnim
povr{inama du`ni su da ugovore ~i{}ewe
prostora oko svojih objekata i izno{ewe
sme}a koje stvaraju u vreme i posle svojih
nastupa sa Javnim komunalnim preduze}em
„^isto}a“ Kraqevo i to pre izdavawa odobrewa za wihovo postavqawe od strane nadle`ne organizacione jedinice Gradske
uprave.

^lan 10.

^i{}ewe i prawe ulica, trotoara, trgova i skverova vr{i se u skladu sa Dinami~kim planom aktivnosti, a naro~ito u periodu od 21,00 do 05,00 ~asova. U ulicama
Omladinskoj, Milo{a Velikog, Oktobarskih `rtava, Cara Lazara i 4. kraqeva~ki
bataqon, kao i na Trgu srpskih ratnika, Trgu Jovana Sari}a i Trgu Svetog Save ~i{}ewe i prawe se vr{i u periodu od 24,00 do
05,00 ~asova, a u drugim delovima naseqenog
mesta i mimo utvr|enog vremena, ali u svemu u skladu sa napred navedenim Dinami~kim planom. ^i{}ewe i prawe se vr{i naj-
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mawe tri puta sedmi~no, osim u pojedina~nim situacijama izazvanim vanrednim
okolnostima, kada se vr{i po nalogu organizacione jedinice Gradske uprave nadle`ne za inspekcije poslove.
Pod vanrednim okolnostima, u smislu
ove odluke, smatra se:
- nemogu}nost ulaska u ulicu u kojoj se
izvode radovi i koja je zatvorena za saobra}aj,
- stavqawe u funkciju novoizgra|ene
ulice koja nije obuhva}ena Programom ili
je postoje}a rekonstruisana na na~in da iziskuje promenu u na~inu prawa i ~i{}ewa,
- havarija, akcident ili hemijski udes,
posle ~ega je neophodno urgentno prawe i
~i{}ewe,
- prawe povr{ina na lokaciji na kojoj
se odr`ala manifestacija koja nije obuhva}ena Programom, a predstavqa javni interes grada,
- kod prvog prole}nog prawa, kada je
neophodno u najkra}em roku izvr{iti prawe i ~i{}ewe grada.
Prawe ulica ne sme se vr{iti na temperaturi ispod 5 stepeni S.
Ulice, trotoari, trgovi i skverovi na
kojima se ~i{}ewe i prawe vr{i u no}nim
~asovima moraju biti propisno osvetqeni.
^lan 11.
Prilikom prawa ulica, trgova i skverova, zatvoreni sistemi za odvo|ewe atmosferskih voda ne smeju biti zapu{eni.
O odr`avawu i ~i{}ewu zatvorenih sistema za odvo|ewe atmosferskih voda stara
se Javno komunalno preduze}e „’Vodovod“ iz
Kraqeva.
U periodu od 16.11. do 31.03. (zimski period), prawe javnih povr{ine mo`e se vr{iti u skladu sa ~lanom 10. stav 3. ove odluke.
^lan 12.

Neposredno po prestanku sne`nih padavina, po zavr{etku zimske sezone, Javno ko-
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munalno preduze}e „^isto}a“ Kraqevo je
du`no da ~isti i uklawa agregat kojim se
posipaju trotoari, kolovozne povr{ine i
trgovi.

^lan 13.

Radi odr`avawa i za{tite ~isto}e na
javnim povr{inama u smislu ove odluke, izvo|a~ gra|evinskih radova du`an je da se
stara o:
1. ~i{}ewu i prawu javne povr{ine ispred i oko gradili{ta sve dokle dopire
rastresiti gra|evinski materijal, blato i
druga ne~isto}a, kao i da po zavr{etku radova sva nastala o{te}ewa otkloni i tu povr{inu dovede u prvobitno stawe;
2. polivawu tro{nog materijala za vreme ru{ewa da bi se spre~ilo podizawe pra{ine;
3. odr`avawu ~isto}e na re{etkama
slivnika oko gradili{ta;
4. obezbe|ivawu gra|evinskog materijala i zemqe od rasturawa i razno{ewa na
javnim povr{inama postavqawem gra|evinske ograde prema ulici, odnosno drugoj javnoj povr{ini i da tu ogradu odr`ava u urednom stawu.
Pod gra|evinskim radovima u smislu
stava 1. ovog ~lana podrazumeva se izgradwa,
rekonstrukcija, adaptacija i ru{ewe objekata, kao i ra{~i{}avawe zemqi{ta za izgradwu.
Neopasan otpad od gra|ewa i ru{ewa
osim odvo`ewa teretnim motornim vozilima, mo`e zavisno od wegove koli~ine da se
odla`e u posebnim kontejnerima, a moraju
se ukloniti i odneti na deponiju odmah ili
najkasnije u roku od 48 sati od zavr{etka
gra|evinskih radova, u skladu sa posebnom
odlukom kojom se reguli{e odre|ivawe lokacija za odlagawe gra|evinskog otpada i
otpada od ru{ewa objekata.
Opasan otpad od gra|ewa i ru{ewa zahteva posebno postupawe i tretira se na na~in propisan posebnim zakonom i odlukom.
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^lan 14.

Prevoz ogreva, gra|evinskog i drugog
materijala, sme}a, otpadaka, fekalija i
drugih tehni~kih materija, mora se vr{iti
samo u vozilima koja su za tu svrhu pode{ena tako da se prilikom prevoza materijal
ne rastura i rasipa.

^lan 15.

Istovar i utovar ogrevnog, gra|evinskog i drugog materijala i robe mo`e se vr{iti na javnim povr{inama samo kada za to
ne postoje druge povr{ine, u kom slu~aju se
istovar i utovar mora obaviti brzo i bez odlagawa i isti se na javnoj povr{ini ne mo`e nalaziti du`e od 48 sati.
Korisnik, odnosno vlasnik ogrevnog,
gra|evinskog i drugog materijala mora odmah ukloniti ambala`u, otpatke i drugu
ne~isto}u i javnu povr{inu dovesti u ispravno stawe.
Zabraweno je zauze}e javne povr{ine iz
stava 1. ovog ~lana bez odobrewa organizacione jedinice Gradske uprave nadle`ne za
komunalne poslove i suprotno uslovima
utvr|enim odobrewem.

III URE\EWE, ODR@AVAWE,
ZA[TITA I KORI[]EWE
JAVNIH ZELENIH POVR[INA

^lan 16.
Pod javnim zelenim povr{inama, u smislu ove odluke, podrazumevaju se:
1. javne zelene povr{ine masovnog kori{}ewa (parkovi, skverovi, drvoredi, zelenilo uz saobra}ajnice, park {ume, zelene
povr{ine na trgovima i sl);
2. javne zelene povr{ine oko stambenih
zgrada kolektivnog stanovawa u stambenim

20. septembar 2017. godine

na se qi ma i iz me |u blo ko va stam be nih
zgrada;
3. javne zelene povr{ine posebnih namena (memorijalni spomenici i gradska grobqa);
4. javne zelene povr{ine za sport i rekreaciju;
5. za{titni zeleni pojasevi industrijskih zona i naseqa;
6. zelenilo du` obala reka (gradska pla`a, odbrambeni bedem i sl.);
7. neure|ene povr{ine javne namene
predvi|ene urbanisti~kim planom za zelenilo;
8. zelene povr{ine specijalne namene
(u krugu fabrika, pijaca i drugih poslovnih objekata, u krugu zdravstvenih, obrazovnih, nau~nih, verskih i drugih organizacija, u dvori{tima oko privatnih stambenih
i drugih objekata, tereni nameweni za fizi~ku kuluturu, sport i rekreaciju, botani~ke ba{te, rasadnici i sli~no);
9. ostale neure|ene povr{ine.

^lan 17.
Ure|ewe i odr`avawe javnih zelenih
povr{ina iz ~lana 16. ta~ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
i 9. ove odluke na podru~ju teritorije grada
Kraqeva obavqa Javno komunalno preduze}e
„^isto}a“ Kraqevo, i to na osnovu Programa odr`avawa i ~i{}ewa javnih zelenih
povr{ina.
Ure|ewe i odr`avawe javnih zelenih
povr{ina specijalne namene iz ~lana 16.
ta~ka 8. ove odluke obavqaju pravna i fizi~ka lica koja neposredno koriste te povr{ine ili kojima su te povr{ine poverene
na upravqawe, ure|ewe i odr`avawe zajedno sa objektima na tim povr{inama.

^lan 18.

Pod ure|ewem i odr`avawem javne zelene povr{ine smatra se zasa|ivawe drve}a,
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za{titnog zelenila i drugog rastiwa i trave, orezivawe drve}a i ko{ewe trave, odr`avawe, opremawe i ~i{}ewe zelenih povr{ina, odnosno izgradwa novih, odnosno
rekonstrukcija postoje}ih zelenih povr{ina.
Pod ure|ewem i odr`avawem javne zelene povr{ine podrazumeva se i nega biqnog
materijala, odr`avawe staza, platoa, stepeni{ta, oblo`enih kosina, parkovskog inventara i sli~no, odr`avawe ~isto}e, kao i
preduzimawe mera za za{titu od elementarnih nepogoda, insekata, biqnih bolesti
i dr.
Obnavqawe javnih zelenih povr{ina
podrazumeva dovo|ewe ranije ve} ure|enih
zelenih povr{ina (travwaci, drve}e, {ibqe i sli~no) koja su u ve}em procentu ili
sasvim o{te}ena, u takvo bioestetsko stawe
koje obezbe|uje optimalan izgled i kvalitet zasnovan na postoje}em ili novoutvr|enom Programu.
O ure|ewu, odr`avawu i obnavqawu javnih zelenih povr{ina iz prethodnog stava
stara se Javno komunalno preduze}e „^isto}a“ Kraqevo prema Programu ure|ewa, odr`avawa i obnavqawa kao i formirawa novih javnih zelenih povr{ina i drvoreda, a
kontrolu realizacije vr{i JP za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“ Kraqevo.

^lan 19.

Kod izgradwe novih objekata investitor je du`an da uredi prostor predvi|en za
zelenilo na osnovu tehni~ke dokumentacije
i projekta ure|ewa zelenih povr{ina.
Investitor je du`an da u roku od 8 dana
od dana izdate upotrebne dozvole za novoizgra|eni objekat istu dostavi Javnom komunalnom preduze}u „^isto}a“ Kraqevo radi
odr`avawa javne zelene povr{ine.
Pre u zi ma we jav ne ze le ne po vr {i ne
mo`e se vr{iti i fazno, ukoliko je ure|ivawe iste odobreno u fazama, u skladu sa
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rokom iz prethodnog stava, odnosno izdato
odobrewe za upotrebu odre|ene faze ure|ewa.

^lan 20.

Izvo|a~i gra|evinskih i drugih radova
na javnoj zelenoj povr{ini ili u neposrednoj blizini du`ni su da ~uvaju tu povr{inu i sadnice od o{te}ewa.
Izvo|a~i radova moraju stabla kojima
preti o{te}ewe za{tititi odgovaraju}om
ogradom, a postavqawe podzemnih instalacija (elektro, PTT, vodovod i dr.), vr{i se
na rastojawu najmawe 2 metra od postoje}eg
zasada.

^lan 21.

O svim radovima na javnim zelenim povr{inama izvo|a~ radova je du`an da pribavi odobrewe organizacione jedinice Gradske
uprave nadle`ne za komunalne poslove.
Uz zahtev za izdavawe odobrewa izvo|a~
je du`an naro~ito da dostavi:
- situaciono re{ewe trase instalacija
(raskopavawe);
- saglasnost Javnog preduze}a za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“ Kraqevo;
- ugovor sa Javnim komunalnim preduze}em „^isto}a“ Kraqevo o vra}awu javne zelene povr{ine u prvobitno stawe, sa obaveznim
rokom od 15 dana od dana zavr{etka radova;
- dokaz o uplati odgovaraju}ih taksi odnosno naknada.
Organizaciona jedinica Gradske uprave nadle`na za komunalne poslove du`na je
dostaviti jedan primerak izdatog odobrewa
organizacinoj jedinici Gradske uprave
nadle`noj za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije.
Zabraweno je izvo|ewe radova na javnim
zelenim povr{inama bez odobrewa organi-
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zacione jedinice Gradske uprave nadle`ne
za komunalne poslove i suprotno uslovima
utvr|enim odobrewem.

^lan 22.

Drve}e i {ibqe u dvori{tima kolektivnog stanovawa, koje svojim granama ugro`ava prolaznike, bezbednost saobra}aja,
bezbednost vozila i ometa normalan razvoj
drvorednih i drugih sadnica, ili umawuje
prirodno osvetqewe u stanovima, mora se
formirati na odgovaraji}i na~in ili ukloniti od strane Javnog komunalnog preduze}a „^isto}a“ Kraqevo.
Drve}e i {ibqe u dvori{tima individualnih doma}instava koja se nalaze pored
ulica, trotoara i drugih povr{ina javne
namene, a koja svojim granama ugro`avaju
prolaznike, bezbednost saobra}aja i bezbednost vozila, moraju se od strane vlasnika
odnosno korisnika ili zakupca objekta na
odgovaraju}i na~in formirati ili ukloniti.
Ukoliko vlasnik, odnosno korisnik
parcele ili zakupac objekta iz prethodnog
stava ne postupi po re{ewu organizacione
jedinice Gradske uprave nadle`ne za inspekcijske poslove, radove }e izvesti Javno
komunalno preduze}e „^isto}a“ Kraqevo o
tro{ku lica iz prethodnog stava.
Javno komunalno preduze}e „^isto}a“
Kraqevo du`no je da sa javne zelene povr{ine koju ono odr`ava redovno uklawa stabla i delove stabala koji su oboleli, dotrajali, o{te}eni od elementarnih nepogoda
ili usled saobra}ajnog udesa, suve i polomqene grane, a posebno ako ugro`avaju `ivot qudi, normalan saobra}aj ili okolna
stabla.
Zdrava stabla u parkovskim povr{inama i drvoredi koji svojim korenom ugro`avaju vodovodne i kanalizacione instalacije, vr{e izdignu}e trotoara, ugro`avaju
stabilnost gra|evinskih objekata, ugro`avaju spomen obele`ja na grobqima, mogu se
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uklawati ukoliko se prethodno pribavi saglasnost Stru~ne Komisije koju obrazuje
Gradsko ve}e grada Kraqeva (u daqem tekstu
Komisija).
U slu~aju da se zdrava stabla moraju
ukloniti radi izgradwe gra|evinskih objekata ili izvo|ewa drugih gra|evinskih radova, Komisija }e utvrditi naknadu za pose~ena stabla, s tim {to visina naknade mora
biti uve}ana za 5 novih stabala po uklowenom stablu.
Naknada se upla}uje na poseban ra~un
Javnog komunalnog preduze}a „^isto}a“ Kraqevo.
Uklawawe zdravih stabala u slu~ajevima iz prethodnog stava ovog ~lana na zahtev
investitora odobrava svojim re{ewem organizaciona jedinica Gradske uprave nadle`na za komunalne poslove, na osnovu akta
Komisije i dokaza o pla}enoj naknadi za
uklowena stabla Javnom komunalnom preduze}u „^isto}a“ Kraqevo.

^lan 23.

Komisiju iz ~lana 22. ove odluke sa~iwavaju tri ~lana odgovaraju}e struke (dipomirani in`ewer za{tite biqa, diplomirani in`ewer {umarstva, diplomirani biolog), predstavnici organizacione jedinice
Gradske uprave nadle`ne za inspekcijske
poslove, Javnog komunalnog preduze}a „^isto}a“ Kraqevo ili druge institucije (Srbija{ume, [umarska {kola i sl.)
Stru~na Komisija iz prethodnog stava
ovog ~lana obavqa i poslove:
- periodi~nog pregleda javnih zelenih
povr{ina,
- procenu zdravstvenog stawa stabala na
zelenim javnim povr{inama,
- procenu bioestetskog stawa javnih zelenih povr{ina,
- donosi obavezuju}u preporuku ili mi{qewe o preduzimawu mera na za{titi, obnavqawu i rekonstrukciji javnih zelenih
povr{ina,
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- donosi nalaz o strukturi, vrsti i obimu sadwe prilikom formirawa novih javnih zelenih povr{ina,
- sa~iwava godi{wi izve{taj o stawu
javnih zelenih povr{ina i sprovedenim
merama i dostavqa ga Gradskom ve}u radi
usvajawa, najkasnije do 1. decembra teku}e
godine.
Komisija u svom radu donosi slede}a akta: zakqu~ak o davawu saglasnosti, nalaz o
proceni, mi{qewe ili preporuku, sa utvr|enim rokovima za wihovo izvr{ewe.
Javno preduze}e za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“ Kraqevo i Javno
komunalno preduze}e „^isto}a“ Kraqevo,
du`ni su da mere utvr|ene aktom Komisije
izvr{e, odnosno uvrste u svoje programe radi izvr{ewa, ukoliko vegetacijski period
ne omogu}ava wihovo sprovo|ewe u utvr|enim rokovima.
Komisiji za wen rad pripada naknada
na mese~nom nivou, u visini od 10% od prose~ne mese~ne bruto zarade u Republici Srbiji, prema posledwem objavqenom podatku
Republi~kog zavoda za statistiku, {to se
utvr|uje re{ewem o obrazovawu Gradskog
ve}a grada Kraqeva. Naknada se ispla}uje
najkasnije do 10-og u mesecu za prethodni.
Na osnovu nalaza Komisije, organizaciona jedinica Gradske uprave nadle`na za
inspekcijske poslove donosi re{ewe kojim
nala`e sprovo|ewe utvr|enih mera.
U hitnim slu~ajevima kada stabla ili
delovi stabala koji su oboleli, dotrajali
ili o{te}eni od elementarnih nepogoda
ili usled saobra}ajnih udesa i ako ugro`avaju `ivot qudi, normalan saobra}aj ili
okolna stabla, organizaciona jedinica
Gradske urave nadle`na za inspekcijske poslove }e nalo`iti uklawawe ovih stabala i
bez prethodno pribavqene saglasnosti
stru~ne Komisije.

^lan 24.
U ciqu za{tite javnih zelenih povr{ina zabraweno je:
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1. uklawawe i se~a stabala, lomqewe
grana, uni{tavawe trave i ostalog rastiwa,
sadnica, {ibqa, kidawe cve}a i sli~no;
2. vo`wa bicikla, motocikla, motora i
sl., po parkovskim stazama i zelenim povr{inama;
3. istovar i deponovawe bilo kakvog materijala bez odobrewa organizacione jedinice Gradske uprave nadle`ne za komunalne poslove;
4. uklawawe, paqewe, brisawe i o{te}ivawe oznaka i natpisa postavqenih u ciqu odr`avawa reda na zelenim povr{inama;
5. o{te}ivawe klupa, korpi, rekvizita,
pe{a~kih staza, hidranata i drugih instalacija;
6. kori{}ewe javnih zelenih povr{ina
mimo wihove osnovne namene i obavqawe
bilo kakvih delatnosti bez posebnog odobrewa;
7. ostavqawe havarisanih vozila, drugih predmeta i materijala;
8. obarawe i preme{tawe klupa, stolica, sportskih rekvizita, ograda i sli~no;
9. ga`ewe trave i kretawe van ozna~enih pe{a~kih staza;
10. ispu{tawe otpadnih voda;
11. neovla{}eno ko{ewe i uklawawe trave;
12. uni{tavawe javne zelene povr{ine
vr{ewem sportskih aktivnosti;
13. postavqawe ringi{pila, cirkuske
{atre, autodroma i sli~no;
14. napasawe i ~uvawe stoke i `ivine;
15. bacawe le{eva uginulih `ivotiwa,
`ivine i raznog otpada;
16. uni{tavawe zelenih povr{ina sportskim aktivnostima i
17. vr{ewe drugih radwi koje dovode do
o{te}ewa javnih zelenih povr{ina.
Za radwe iz stava 1. ovog ~lana odgovorno je lice koje je radwu izvr{ilo, odnosno
vlasnik vozila ili stvari, ako lice koje je
radwu izvr{ilo nije zate~eno u vr{ewu
radwe.
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^lan 25.

U slu~aju zauze}a javnih zelenih povr{ina radi ogra|ivawa gradili{ta obavezno je pribavqawe odobrewa organizacione
jedinice Gradske uprave nadle`ne za komunalne poslove.
Uz zahtev za izdavawe odobrewa naro~ito se dostavqa:
- re{ewe o odobrewu za gradwu, rekonstrukciju...;
- situaciono re{ewe trase;
- ugovor sa Javnim komunalnim preduze}em „^isto}a“ Kraqevo o vra}awu javne zelene povr{ine u prvobitno stawe, sa obaveznim rokom od 15 dana od dana zavr{etka radova;
- dokaz o uplati odgovaraju}ih taksi odnosno naknada.
Organizaciona jedinica Gradske uprave nadle`na za komunalne poslove du`na je
dostaviti jedan primerak izdatog odobrewa
organizacionoj jedinici Gradske uprave
nadle`noj za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije.
Zabraweno je zauze}e javne povr{ine iz
stava 1. ovog ~lana bez odobrewa organizacione jedinice Gradske uprave nadle`ne za
komunalne poslove i suprotno uslovima
utvr|enim odobrewem.

Zauze}e javnih povr{ina

^lan 26.
Privremeno zauze}e javne povr{ine
odobrava se na delu ulice koja se ne koristi
za saobra}aj motornih vozila, na delu trotoara ili trga i na drugim javnim povr{inama (osim javnih zelenih povr{ina), ukoliko ne ometa kretawe pe{aka, i to radi:
1. prire|ivawa sportskih i kulturnih
manifestacija, prezentacija odre|enih
proizvoda, prire|ivawe sajmova, izlo`bi
raznih predmeta i sl;
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2. prire|ivawa de~je zabave putem zabavnih automata, automobili~i}a, tramboline i sl. na prigodnim lokacijama osim na
Trgu Srpskih Ratnika, Trgu Svetog Save i
Trgu Jovana Sari}a;
3. sme{taja gra|evinskog i drugog materijala;
4. postavqawa klizali{ta na otvorenom, cirkusa, luna parkova, ringi{pila i
sli~no na lokacijama i u periodu koje svojom odlukom odredi Gradsko ve}e grada Kraqeva;
5. sme{taja ogreva;
6. obavqawa delatnosti kada se zauze}e
javne povr{ine vr{i prema Programu koje
donosi Gradsko ve}e, osim zauze}a javne povr{ine koja se vr{e prema Programu koji
se donosi na osnovu drugih odluka Skup{tine grada Kraqeva.
Privremeno zauze}e javne povr{ine iz
stava 1. ovog ~lana od ta~ke 1. do ta~ke 5.
odobrava se neposrednim putem, osim ukoliko Gradsko ve}e svojom odlukom ne odlu~i
da se za zauze}e javne povr{ine donosi Program i javna povr{ina koristi na osnovu
odobrewa donetog u skladu sa donetim programom.
Za privremeno zauze}e javne povr{ine
koje nije obuhva}enom ovim ~lanom, saglasnost i uslove propisuje Gradsko ve}e grada
Kraqeva.

^lan 27.

Uz zahtev za neposredno zauze}e javne
povr{ine naro~ito se podnosi:
- dokaz o osnivawu radwe za obavqawe
odgovaraju}e delatnosti-prete`na delatnost, odnosno re{ewe Agencije za privredne registre;
- skica zauze}a;
- dokaz o uplati pripadaju}ih taksi, odnosno naknada;
- ugovor sa Javnim komunalnim preduze}em „^isto}a“ Kraqevo o odr`avawu ~isto}e;
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- dokaz o utvr|enim merama za{tite od
buke (ukoliko se koriste muzi~ki sadr`aji
ili drugi izvori buke);
- drugi potrebni dokazi koje odredi organizaciona jedinica Gradske uprave nadle`na za komunalne poslove, u zavisnosti
od vrste zahteva, a ukoliko ovom odlukom
nije druga~ije predvi|eno.
^lan 28.
Zahtevi za zauze}e javnih povr{ina iz
~lana 26. stav 1. ta~ke od 1. do 5. ove odluke,
podnose se najmawe 5 dana pre po~etka kori{}ewa (zauze}a) javne povr{ine.
Privremeno zauze}e javne povr{ine iz
~lana 26. ove odluke odobrava organizaciona jedinica Gradske uprave nadle`na za komunalne poslove, a primerak re{ewa o zauze}u povr{ina javne namene dostavqa se organizacionoj jedinici Gradske uprave nadle`noj za inspekcijske poslove i poslove
komunalne policije.
Zabraweno je privremeno zauze}e javne
povr{ine iz ~lana 26. ove odluke bez odobrewa organizacione jedinice Gradske
uprave nadle`ne za komunalne poslove i suprotno uslovima predvi|enim re{ewem.

^lan 29.
Privremeno zauze}e javne povr{ine iz
~lana 26. stav 1. ta~ka 1. ove odluke mo`e se
odobriti pravnim licima ili preduzetnicima najvi{e 3 dana mese~no, osim za sportske i kulturne manifestacije, sajmove i izlo`be koje organizuje grad, javna ustanova
ili organizacija ~iji je osniva~ grad.
Ukoliko se privremeno zauze}e javne
povr{ine iz ~lana 26. stav 1. ta~ka 1. ove
odluke vr{i na Trgu srpskih ratnika, dozvoqeno je zauze}e u obodnom prstenu unutra{weg dela Trga srpskih ratnika u maksimalnoj {irini od 3m, osim ukoliko se vr{i u organizaciji grada Kraqeva, kada se
mo`e zauzeti i ve}a povr{ina Trga srpskih
ratnika.
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^lan 30.
Zauze}e javne povr{ine iz ~lana 26.
stav 1. ta~ka 5. ove odluke mo`e se odobriti
pravnim licima ili preduzetnicima ~ija
je delatnost vezana za stalno kori{}ewe,
odnosno prevoz ogreva, kao i vlasnicima
ili korisnicima stambenog ili poslovnog
prostora koji se greju na ~vrsto gorivo.
Zauze}e iz stava 1. ovog ~lana mo`e trajati najdu`e 48 ~asa od dana istovara ogreva.
Za izdavawe odobrewa uz zahtev naro~ito se podnosi:
- ukoliko je podnosilac pravno lice
ili preduzetnik ~ija je delatnost vezana za
stalno kori{}ewe odnosno prevoz ogreva,
dokaz o obavqawu takve delatnosti-prete`na delanost;
- skica zauze}a javne povr{ine;
- dokaz o uplati odgovaraju}ih taksi i
naknada.

^lan 31.

Zauze}e javnih povr{ina iz ~lana 26.
stav 1. ta~ka 6. ove odluke vr{i se na osnovu odluke Gradskog ve}a prema Programu koji donosi Gradsko ve}e grada Kraqeva.
Programom se naro~ito odre|uje raspored, mesta, broj, vrsta, veli~ina, vreme, namena, postupak, uslovi i postupak dodele
mesta za zauze}e javne povr{ine i sl.
Program priprema peto~lana stru~na
komisija koju imenuje gradona~elnik grada
Kraqeva.

^lan 32.

U ciqu nesmetanog kori{}ewa javne povr{ine zabraweno je zauze}e:
- na uli~nim {ahtama vodovoda i kanalizacije i javnim hidrantima;
- na ure|enim javnim zelenim povr{inama;
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- na povr{inama koje predstavqaju protivpo`arni put;
- u pasa`ima zgrada, na parkirali{tima i stepeni{tima koja povezuju javne povr{ine;
- na trotoaru i drugim povr{inama gde se
ne mo`e obezbediti minimalna slobodna povr{ina od najmawe 2,20m za prolaz pe{aka;
- u trouglu preglednosti na raskrsnicima i
- na drugim javnim povr{inama gde se
po oceni nadle`nog organa ometa normalno
kori{}ewe javnih povr{ina, prolaz pe{aka, prilaz izlozima, prolaz vozilima za komunalno odr`avawe grada i drugim vozilima za hitne intervencije.
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ma u pru`awu usluga, odmah preduzme mere
na otklawawu uzroka poreme}aja i to:
- odredi red prvenstva i na~in pru`awa
usluge onim korisnicima kod kojih bi usled
neblagovremenog pru`awa usluge nastala velika, odnosno nenadoknadiva {teta;
- preduzme mere za{tite komunalnih
objekata koji su ugro`eni kao i druge imovine;
- preduzima mere za otklawawe nastalih posledica i druge potrebne mere za pru`awe usluga;
- obavesti organizacionu jedinicu
Gradske uprave nadle`nu za komunalne poslove.
^lan 35.

^lan 33.
Ukoliko se izvr{i zauze}e javne povr{ine bez odobrewa nadle`nog organa, odnosno ukoliko se zauze}e izvr{i protivno izdatom odobrewu (ve}e zauze}e, nenamensko
kori{}ewe povr{ine javne namene i sl.),
nadle`na organizaciona jedinica Gradske
uprave za inspekcijske poslove i poslove
komunalne policije }e preduzeti mere iz
svoje nadle`nosti.
Ukoliko se ne postupi po izre~enim merama, pristupi}e se wegovom prinudnom izvr{ewu na teret vlasnika - korisnika.

IV NA^IN POSTUPAWA I
OVLA[]EWA GRADSKE UPRAVE
U SLU^AJU PREKIDA U
OBAVQAWU POSLOVA IZ
KOMUNALNE DELATNOSTI
U VANREDNIM USLOVIMA

U slu~aju nastanka nepredvi|enih
okolnosti, elementarne nepogode, vanrednog
doga|aja ili vanredne situacije, osim okolnosti predvi|enih ~lanom 34. ove odluke,
Javno komunalno preduze}e „^isto}a“ Kraqevo du`no je da po nalogu Gradskog {taba
za vanredne situacije ili Gradskog ve}a u
okviru svoje delatnosti, sprovede nalo`ene
aktivnosti i mere, u skladu sa Zakonom o
vanrednim situacijama.
Sredstva za sprovo|ewe nalo`enih aktivnosti iz stava 1. ovog ~lana i mera obezbe|uju se u buxetu grada Kraqeva, a tro{kovi nastali sprovedenim aktivnostima i merama ispla}uju se Javnom komunalnom preduze}u „^isto}a“ Kraqevo na osnovu re{ewa
Gradskog ve}a, u postupku i rokovima propisanim zakonom.

V OP[TE URE\EWE I
ODR@AVAWE GRADA

^lan 34.
Javno komunalno preduze}e „^isto}a“
Kraqevo du`no je da u slu~aju prekida u
obavqawu poslova odr`avawa ~isto}e nastalog u slu~aju nepredvi|enih okolnosti
(havarija, elementarne nepogode i dr), kao i
kada usled vi{e sile do|e do smawenog obi-

Ure|ewe spoqnih delova zgrada
^lan 36.
Fasade, balkoni i izlozi, vrata, prozori, oluci izlo`bene vitrine, ograde, terase
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i drugi delovi zgrada i objekata vidqivi sa
javne povr{ine, kao i oku}nice i delovi
dvori{ta, moraju se odr`avati u ~istom,
estetski ure|enom i tehni~ki ispravnom
stawu, o ~emu su du`ni da se staraju wihovi vlasnici, odnosno korisnici.
Delovi neizgra|enog zemqi{ta koji se
grani~e sa javnim povr{inama moraju biti
uredni (poko{eni od rastiwa) i ~isti od odpadnih materija, o ~emu su du`ni da se staraju wihovi vlasnici, odnosno korisnici.
Ukoliko vlasnici, odnosno korisnici
zemqi{ta ne postupe u skladu sa odredbama
prethodnog stava, ko{ewe i ~i{}ewe }e
sprovesti po nalogu organizacione jedinice
Gradske uprave nadle`ne za inspekcijske
poslove Javno komunalno preduze}e „^isto}a“ Kraqevo, a o tro{ku vlasnika odnosno
korisnika zemqi{ta odnosno objekta.
^lan 37.
Na fasadama zgrada (stambenih, poslovnih obekata) mogu se postavqati: bankomati, automati za prodaju cigareta i sl.
Za postavqawe bankomata, automata za
prodaju cigareta i sli~no koji se nalaze
pod za{titom ili posebnim nadzorom Zavoda za za{titu spomenika, potrebna je prethodna saglasnost ovog zavoda.

^lan 38.

Na fasadama zgrada (stambenih, poslovnih obekata...) mogu se postavqati klima
ure|aji.
Prilikom postavqawa klima ure|aja
mora se regulisati odvo|ewe vode iz spoqne
jedinice klima ure|aja u olu~ne cevi, tako
da se voda ne izliva na javnu povr{inu i ne
ometa prolaz pe{aka.
Zabraweno je postavqawe spoqnih jedinica klima ure|aja i satelitskih antena na
fasadama gra|evina koje su pod za{titom
ili posebnim nadzorom Zavoda za za{titu
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spomenika, prema javnim povr{inama. Ako
se spoqna jednica klima ure|aja nalazi na
fasadi prema javnoj povr{ini, organizaciona jedinica Gradske uprave nadle`na za
inspekcijske poslove, odnosno komunalne
policije }e nalo`iti dislocirawe iste na
neku od bo~nih ili zadwu fasadu, pod uslovom da ove fasade nisu orjentisane prema
javnoj povr{ini.
Ukoliko objekat ima potrebe za klima
ure|ajem, a nema mogu}nosti da wenu spoqnu jedinicu postavi prema uslovima iz stava 2. ovog ~lana, obavezno je instalirawe
rashladnog ure|aja koji ne sadr`i spoqnu
jedinicu.
^lan 39.
Na prozorima, terasama i balkonima
(stambenih, poslovnih objekata...) zabraweno je dr`ati predmete koji naru{avaju
spoqni izgled zgrade ili bi usled pada mogli povrediti i naru{iti sigurnost prolaznika i imovine.
Zabraweno je sa prozora odnosno terasa,
balkona prosipati i odvoditi te~nost putem otvora na javne povr{ine.
Cve}e u saksijama mo`e se dr`ati na
prozorima, terasama, balkonima ili na ivicama istih, samo u estetski oblikovanim
saksijama, osiguranim od pada i izlivawa
vode na fasadu objekta i javnu povr{inu.
Zabraweno je na prozorima, balkonima,
ogradama i drugim delovima zgrade okrenutim neposredno ka javnim povr{inama ve{ati i izlagati rubqe, posteqinu, tepihe
i druge predmete koji naru{avaju spoqni
izgled.

Ure|ewe izloga

^lan 40.

Vlasnici i korisnici poslovnih prostora du`ni su da izloge, koji su okrenuti
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prema javnoj povr{ini, izrade tako da budu
uskla|eni sa izgledom zgrade i okoline.
Za izloge objekata koji se nalaze pod za{titom ili posebnim nadzorom Zavoda za
za{titu spomenika, potrebna je prethodna
saglasnost ovog zavoda.

^lan 41.

Vlasnici odnosno korisnici poslovnog
prostora du`ni su da izloge redovno ~iste
i odr`avaju i osvetqavaju u periodu trajawe javne rasvete.
Zabraweno je ka~ewe robe na vrata, prozore ili na fasadu poslovnih prostorija,
lepqewe po izlozima oglasa ili drugih
obave{tewa.

^lan 42.

Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog
prostora koji izvodi rekonstrukciju ili
adaptaciju poslovnog prostora ili izloga
(prema odobrewu nadle`ne organizacione
jedinice Gradske uprave), du`an je da istu
izvede na na~in koji ne naru{ava re`im
kori{}ewa susednih objekata.

Ure|ewe dvori{ta i ba{ta
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vati tako da ne prelaze regulacionu liniju
i ne ometaju kretawe pe{aka i motornih vozila.
Ba{te, dvori{ta i sli~ne povr{ine koje se grani~e sa javnim povr{inama, gde se
fizi~ka lica usled bolesti i starosti ne
mogu starati o istim, kao i kod nenaseqenih zgrada, odr`ava Javno komunalno preduze}e „^isto}a“ Kraqevo po re{ewu organizacione jedinice Gradske uprave za inspekcijske poslove.

^lan 44.

Ograde koje zbog dotrajalosti ili o{te}ewa naru{avaju estetski izgled grada ili
ugro`avaju bezbednost prolaznika, vlasnici su du`ni popraviti, odnosno ukloniti u
roku koji odredi organizaciona jedinica
Gradske uprave nadle`na za inspekcijske
poslove.

^lan 45.

Neizgra|ene parcele kao i gra|evinske
parcele na kojima je zapo~eta izgradwa moraju se odr`avati uredno i ~isto.
Zabraweno je deponovawe gra|evinskog,
otpadnog i drugog materijala, ostavqawe
havarisanih i dotrajalih vozila, lakih
monta`nih objekata i sl., na neizgra|enim
parcelama.

^lan 43.

Vlasnici odnosno korisnici ba{te,
dvori{ta, vo}waka i druge sli~ne povr{ine, kao i neizgra|enog gra|evinskog zemqi{ta koja se grani~e sa javnom povr{inom,
du`ni su da istu odr`avaju u urednom stawu (orezano zelenilo, poko{ena trava i {ibqe, pokupqen otpad i dr.). Ogradu od ukrasnog zelenila, kao i drvorede (stabla), vlasnici odnosno korisnici su du`ni orezi-

^lan 46.

Na gra|evinskim parcelama na kojima
je u toku izgradwa, odnosno gde su radovi zaustavqeni (hipoteka, ste~aj...), gra|evinski
materijal mora biti propisno skladi{ten,
tako da se spre~i rasipawe materijala i dizawe pra{ine po javnim povr{inama i su-
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sednim parcelama, a zemqa iz iskopa odve`ena ili rasplanirana.
Izvo|a~ radova je u toku izgradwe du`an da:
- ~isti i pere javne povr{ine ispred
gradili{ta dokle dopire rasturawe pra{ine i gra|evinskog materijala;
- kvasi rastresiti materijal za vreme
ru{ewa i transporta, kao i pristupne puteve, da bi se spre~ilo podizawe pra{ine van
gradili{ta;
- ukloni ostatke zemqe sa to~kova vozila pre wihovog izlaska sa gradili{ta, odnosno o~isti od blata zaprqanu javnu povr{inu;
- zaprqanu javnu povr{inu dovede u ispravno stawe, a najkasnije u roku od 4 sata
po zavr{etku radova u toku dana;
- materijal koji ostaje posle ru{ewa
zgrade odveze na gradsku deponiju u roku od
24 sata po zavr{etku radova.
Gradili{te mora biti propisno ogra|eno na istom se moraju preduzeti mere odr`avawa i preduzete sve mere koje omogu}avaju
bezbedno odvijawe saobra}aja, pe{a~kog i
motornog.
U slu~aju nepostupawa po ovom ~lanu
organizaciona jedinica Gradske uprave
nadle`na za inspekcijske poslove i komunalne policije nalo`i}e odgovaraju}e mere
koje }e u skladu sa istim, izvr{iti Javno
komunalno preduze}e „^isto}a“ Kraqevo, a
na teret izvr{enika.

Dekoracija grada

^lan 47.

Dekoracijom grada na prigodan na~in
se obele`avaju zna~ajni dani u godini koji
se organizuju u gradu ili koje organizuje
Grad.
U dane dr`avnih praznika, kao i u slu~aju odr`avawa manifestacija pod pokroviteqsvom grada Kraqeva, dekoraciju grada
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vr{i Javno komunalno preduze}e „^isto}a“
Kraqevo.
^lan 48.
U dane dr`avnih praznika na javnim
objektima isti~u se dr`avni simboli, na
na~in i po pravilima utvr|enim posebnim
propisima.
U skladu sa propisima iz stava 1. ovog
~lana, simbole mogu ista}i i druga lica,
ali tako da ne ugro`avaju saobra}aj, nesmetan prolaz pe{aka i objekte.

^lan 49.

Kulturne, zabavne, turisti~ke i sli~ne
manifestacije u gradu obele`avaju se posebnom dekoracijom o kojoj se stara organizator manifestacije, osim u slu~ajevima
predvi|enim ~lanom 47. stav 2. ove odluke.
Dekoracija obuhvata zastave, natpise,
dodatno osvetqewe, ukrasno zelenilo, posebno opremqene izloge i sl.

^lan 50.
Odobrewe za dekoraciju, osim u slu~aju
kada je vr{i Javno komunalno preduze}e
„^isto}a“ Kraqevo, izdaje organizaciona
jedinica Gradske uprave nadle`na za komunalne poslove.
Dekoracija mora biti tehni~ki ispravna, sigurna i ne sme ugro`avati saobra}aj,
prolaznike i objekte.
Sredstva za dekoraciju koja se odnose na
~lan 47. stav 2. ove odluke, obezbe|uju se iz
buxeta grada Kraqevo i u skladu sa Programom iz ~lana 3. ove odluke, odnosno organizator manifestacije.
Zabraweno je vr{iti dekoraciju grada
bez prethodno pribavqenog odobrewa organizacione jedinice Gradske uprave nadle`ne za komunalne poslove i suprotno uslovima utvr|enim odobrewem.
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^lan 51.

Za izdavawe odobrewa uz zahtev se podnosi:
- akt o obavqawu delatnosti, osim kada
je podnosilac zahteva grad Kraqevo odnosno
javno preduze}e ili javna ustanova ~iji je
osniva~ grad Kraqevo;
- tehni~ki opis planiranih radova sa
skicom zauze}a javne povr{ine (lokacija,
kvadratura....);
- saglasnost JP za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“ Kraqevo za tehni~ki opis planiranih radova sa skicom
zauze}a javne povr{ine
- dokaz o uplati odgovaraju}ih taksi i
naknada i
- drugi dokazi koje odredi organizaciona jedinica Gradske uprave nadle`na za komunalne poslove.
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Polo`aj, veli~ina i oblik gradskog sata iz prethodnog stava odre|uju se tehni~kom dokumentacijom na koju odobrewe daje
organizaciona jedinica Gradske uprave
nadle`na za poslove urbanizma i gra|evinarstva.

^lan 54.

Javno preduze}e za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“ Kraqevo je du`no da obezbedi da gradski satovi iz ~lana
53. stav 2. ove odluke budu ispravni i da pokazuju ta~no vreme.
Javno komunalno preduze}e „^isto}a“
Kraqevo je du`no da odr`ava gradske satove iz ~lana 53. stav 2. ove odluke ~istim i
urednim.
Zabraweno je uni{tavawe i prqawe
gradskih satova iz ~lana 53. stav 2. ove odluke.

Ozna~avawe naziva naseqenih mesta,
ulica i trgova
^lan 55.
^lan 52.
Ozna~avawe naziva naseqenih mesta,
ulica i trgova vr{i se u skladu sa zakonom
i podzakonskim aktima kojima se isto ure|uje.
Tro{kovi ozna~avawa naseqenih mesta,
ulica i trgova obezbe|uju se iz buxeta grada
Kraqeva.

Satovi koji su postavqeni na poslovnim, stambenim i drugim objektima, moraju
se odr`avati, a odr`avawe istih vr{i vlasnik objekta, odnosno sata.

Odr`avawe stalnih i povremenih vodotokova

^lan 56.
Gradski satovi

^lan 53.
Gradski satovi mogu se postavqati na
javnim povr{inama i objektima.
Gradske satove na javnim povr{inama
postavqa Javno preduze}e za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“ Kraqevo.

Zabraweno je u re~na korita, na obale
re~nih korita i na druga mesta koja za to
nisu odre|ena, bacawe sme}a i drugih otpadnih materija i stvarawe divqih deponija, bacawe le{eva uginulih `ivotiwa,
kao i ispu{tawe otpadnih fekalnih voda.
Javno preduze}e za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“ Kraqevo du`no
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je da se u skladu sa zakonom stara o odr`avawu stalnih i povremenih vodotokova.

Javna kupali{ta i tereni za sport i
zabavu

Ure|ewe gradskih ulica, trgova, {etali{ta i stepeni{ta

^lan 58.

^lan 57.

Na ulicama, trgovima i parkovima postavqaju se korpe za otpatke.
Sredstva za nabavku i odr`avawe korpi
iz stava 1. ovog ~lana obezbe|uju se iz Programa ure|ivawa gra|evinskog zemqi{ta, a
korpe postavqa Javno komunalno preduze}e
„^isto}a“ Kraqevo.
Javno komunalno preduze}e „^isto}a“
Kraqevo redovno prazni korpe iz stava 1.
ovog ~lana, u skladu sa dinamikom utvr|enom aktom ovog javnog preduze}a.
Na ostalim javnim povr{inama, korpe
za otpatke su du`ni da postave i da ih odr`avaju privredni subjekti koji upravqaju
tim javnim povr{inama.
Gradski trgovi, {etali{ta, stepeni{ta, podzemni prolazi i pasarele moraju se
odr`avati u tehni~ki ispravnom stawu.
O{te}ewa korpi za otpatke koja namerno ili nenamerno prouzrokuje fizi~ko ili
pravno lice otkloni}e Javno komunalno
preduze}e „^isto}a“ Kraqevo o tro{ku po~inioca o{te}ewa.
Ukoliko se po~inilac ne mo`e utvrditi, utvr|ene nedostatke }e otkloniti Javno
komunalno preduze}e „^isto}a“ Kraqevo iz
sredstava predvi|enih programom ure|ivawa gra|evinskog zemqi{ta.
Organizaciona jedinica Gradske uprave grada Kraqeva nadle`na za poslove komunalne inspekcije i komunalne policije mo`e nalo`iti postavqawe dodatnih korpi
za otpatke.
Zabraweno je uni{tavawe i o{te}ivawe korpi za otpatke, gradskih trgova, {etali{ta, stepeni{ta, podzemnih prolaza i
pasarela.

Javna kupali{ta (pla`e) i javni tereni za sport i zabavu (stadioni, sportska i
de~ja igrali{ta, streli{ta, trim staze,
klizali{ta, izleti{ta i sl.), moraju se
odr`avati u urednom stawu.
O odr`avawu objekata iz stava 1. ovog
~lana stara se Javno komunalno preduze}e
„^isto}a“ Kraqevo, odnosno drugo pravno
lice ili preduzetnik odnosno lica kojima
su objekti dati na upravqawe i kori{}ewe.

^lan 59.

Na javnim kupali{tima i terenima za
sport i zabavu moraju na vidnom mestu biti
istaknuta uputstva o kori{}ewu ovih objekata.
Korisnici usluga du`ni su da se pridr`avaju uputstava iz stava 1. ovog ~lana, kao
i propisa o odr`avawu ~isto}e i za{titi
javne povr{ine.

VI ODR@AVAWE KOMUNALNIH
OBJEKATA

Izgradwa i odr`avawe javnih bunara,
izvora, ~esmi i fontana

^lan 60.

Javni bunari, kaptirani izvori i ~esme su objekti vodosnabdevawa za javnu upotrebu, koji su aktom Gradskog ve}a grada
Kraqeva progla{eni kao alternativni izvori vodosnbdevawa, na predlog organizaci-
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one jedinice Gradske uprave nadle`ne za
poslove urbanizma i gra|evinarstva.
Izgradwa i rekonstrukcija izvora, javnih ~esmi i bunara i fontana vr{i se na
osnovu odobrewa organizacione jedinice
Gradske uprave nadle`ne za poslove urbanizma i gra|evinarstva, na lokacijama predvi|enim planskom dokumentacijom i u
skladu sa propisanim urbanisti~ko-tehni~kim uslovima i uslovima za{tite spomenika kulture i ambijentalnih vrednosti.
Predlog za rekonstrukciju ili izgradwu izvora, javnih ~esmi i bunara i fontana
mora se javno izlo`iti najmawe 15 dana pre
wegovog usvajawa na podru~ju na kome se
planira rekonstrukcija (izgradwa). Tro{kovi izgradwe i rekonstrukcije ovih
objekata finansiraju se iz buxeta grada
Kraqeva.

^lan 61.

Javni bunari, ~esme, izvori i fontane
moraju se odr`avati u urednom, ~istom i
estetski ispravnom stawu.
O odr`avawu ispravnosti objekata iz
stava 1. ovog ~lana stara se Javno komunalno preduze}e „Vodovod“ Kraqevo.
Javno komunalno preduze}e „Vodovod“
Kraqevo je obavezno da obezbedi stalnu kontrolu hemijske i bakteriolo{ke ispravnosti vode na javnim izvorima vodosnabdevawa, od strane ovla{}ene organizacije. Izve{taj o tome se mese~no dostavqa Gradskom
ve}u, organizacionoj jedinici Gradske
uprave za za{titu `ivotne sredine i obave{tava se javnost putem sredstava javnog informisawa.
U slu~aju utvr|ene hemijske i bakteriolo{ke neispravnosti vode za pi}e na javnim
izvorima vodosnabdevawa, Javno komunalno
preduze}e „Vodovod“ Kraqevo je u obavezi da
odmah postavi table sa upozorewem o neispravnosti vode, obavesti javnost putem medija, a nadle`noj zdravstvenoj slu`bi da nalog
za dezinfekciju objekta vodosnabdevawa.
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Fontane postavqene u dvori{tima i ba{tama stambenih i poslovnih zgrada, u
urednom i funkcionalnom stawu su du`ni
da odr`avaju vlasnici ili korisnici zgrada (stambenih, poslovnih objekata).

^lan 62.

Zabraweno je u neposrednoj blizini javnih bunara, izvora i ~esmi, postavqawe
septi~kih jama na udaqenosti mawoj od
20m, kao i izlivawe otpadnih i fekalnih
voda.
Zabraweno je sa izvora, javnih ~esama i
fontana koristiti vodu za zalivawe ba{ta,
prawe ulica, dvori{ta i poslovnih prostorija, prawe vozila, rubqa i drugih predmeta i stvari, kao i za spravqawe gra|evinskog materijala.
Zabraweno je neovla{}eno dizati poklopce na kaptiranim izvorima, uni{tavati ure|aje na vodnim objektima i vr{iti
bilo kakve radwe na vodnom objektu od strane neovla{}enog lica.
Zabraweno je o{te}ivawe i uni{tavawe javnih bunara, izvora, ~esmi i fontana.

^lan 63.

Utro{ak vode na javnim ~esmama i fontanama obra~unava se kao gubitak vode u instalacijama.
Za utro{enu vodu sa fontana postavqenih u dvori{tima i ba{tama stambenih i
poslovnih zgrada naknadu pla}aju vlasnici
ili korisnici zgrada.

^lan 64.
Protivpo`arni hidranti moraju se
odr`avati u ispravnom stawu. O odr`avawu
protivpo`arnih hidranata stara se Javno
komunalno preduze}e „Vodovod“ Kraqevo.
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Zabraweno je kori{}ewe protivpo`arnih hidranata za prawe i zalivawe javnih
povr{ina.
Prawe i zalivawe javnih povr{ina vr{i se tehni~kom vodom.
Izuzetak od stava 3. ovog ~lana je prawe
i zalivawe javnih povr{ina preko hidranata (to~e}ih mesta) koji se prikqu~uju na
javnu vodovodnu mre`u.
Posebnim aktom koji donosi organizaciona jedinica Gradske uprave nadle`na za poslove urbanizma, a na predlog Javnog preduze}a za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta
„Kraqevo“ Kraqevo, bli`e se ure|uju lokacije, broj, uslovi kori{}ewa hidranata iz
stava 4. ovog ~lana, kao i uslovi i na~in pla}awa.
Javno komunalno preduze}e „Vodovod“
Kraqevo daje prethodnu saglasnost za postavqawe hidranata za prawe i zalivawe. Pravo na prikqu~ak se ostvaruje na osnovu tehni~kih uslova koje izdaje Javno komunalno
preduze}e „Vodovod“ Kraqevo, u skladu sa
odlukom kojom se ure|uju uslovi i na~in
prikqu~ewa na vodovodnu mre`u. Prikqu~ak mora biti opremqen mera~em protoka
vode na osnovu kojeg }e Javno komunalno
preduze}e „Vodovod“ Kraqevo vr{iti obra~un naknade za utro{enu vodu.
O odr`avawu hidranata za prawe i zalivawe javnih povr{ina stara se Javno komunalno preduze}e „Vodovod“ Kraqevo.
Zabraweno je uni{tavawe, o{te}ivawe
i neovla{}eno kori{}ewe hidranata za
prawe i zalivawe javnih povr{ina.

Objekti javnog osvetqewa

^lan 65.

Javno osvetqewe osvetqava gradske ulice i druge saobra}ajnice, pe{a~ke staze,
stepeni{ta, trgove, naseqa, naseqena mesta,
parkove, spomenike, fasade pojedinih zgrada i sl. Izgradwa objekata i instalacija
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javnog osvetqewa izvodi se na osnovu tehni~ke dokumentacije, a u skladu sa urbanisti~kim planovima.
Javno osvetqewe treba biti izvedeno u
skladu sa savremenim tehni~kim re{ewima
energetske efikasnosti, uzimaju}i u obzir
zna~aj pojedinih delova grada i pojedinih
javnih povr{ina, frekvenciju saobra}aja i
potrebe gra|ana. Ja~ina svetla i raspored
sijali~nih mesta mora da omogu}i nesmetano kretawe celom povr{inom ulice, odnosno staze.

Rasvetna tela moraju biti funkcionalna i estetski oblikovana

^lan 66.
Pod odr`avawem objekata javnog osvetqewa, uli~nog i parkovskog, smatra se ~i{}ewe i zamena o{te}enih stubova svetle}ih tela, ~i{}ewe i bojewe stubova, kao i
drugi radovi na ure|ajima, instalacijama i
objektima javnog osvetqewa.
Odr`avawe objekata iz stava 1. ovog ~lana sprovodi se u skladu sa zakqu~enim ugovorom iz ~lana 3. ove odluke.
Novoizgra|ene objekte javnog osvetqewa, investitor je du`an da preda na odr`avawe Javnom preduze}u za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“ Kraqevo, najkasnije u roku od 15 dana od dobijawa odobrewa za upotrebu objekta.
Odr`avawe javne rasvete obavqa se u
skladu sa Programom odr`avawa javnog
osvetqewa, koji donosi Javno preduze}e za
ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“ Kraqevo, a na koji saglasnost daje Gradsko ve}e.
Tro{kovi postavqawa i odr`avawa
objekata i instalacije javnog osvetqewa i
utro{ene elektri~ne energije za javno osvetqewe obezbe|uju se iz Programa ure|ivawa
gra|evinskog zemqi{ta.
Tro{kove koji nastaju za pojedine javne
objekte (hoteli i sl.) i objekte u privatnom
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vlasni{tvu za koji ne postoji poseban interes grada snose sami vlasnici - korisnici
objekta.

^lan 67.

Program iz ~lana 66. ove odluke sadr`i
dinamiku odr`avawa javne rasvete i prioritete gradskih ulica i kvartova na kojima
}e se vr{iti odr`avawe javne rasvete.
Prilikom odre|ivawa prioriteta moraju se uzeti u obzir centralne gradske saobra}ajnice, saobra}ajnice pored kojih se
nalaze de~je ustanove, {kole, zdravstvene
ustanove, centri za snabdevawe i sl.
Javno osvetqewe se mora odr`avati u
obimu koji gra|anima i drugim subjektima
obezbe|uje minimum li~ne i imovinske sigurnosti.

^lan 68.

Raspored, ja~ina i vrsta osvetqewa, oblik rasvetnih stubova i svetle}ih tela na
teritoriji grada ure|uju se projektnom dokumentacijom ura|enom od strane ovla{}ene organizacije za tu vrstu poslova.

^lan 69.

Zabraweno je o{te}ivawe i uni{tavawe stubova javne osvetqewa i svetle}ih
tela.
Zabraweno je postavqawe oglasa, reklama, obave{tewa, telekomunikacione opreme
i dr. na ove objekte bez odobrewa nadle`nog
organa i suprotno uslovima utvr|enim odobrewem.
Kod o{te}ewa objekata javnog osvetqewa usled saobra}ajnih nezgoda ili drugih
fizi~kih o{te}ewa, popravka istih vr{i
se na na~in i u skladu sa zakqu~enim ugovo-
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rom iz ~lana 3. ove odluke na teret izvr{enika, a ukoliko je po~inilac o{te}ewa nepoznat, popravka se vr{i iz sredstava predvi|enih Programom ure|ivawa gra|evinskog zemqi{ta.
Na objekte iz stava 1. ovog ~lana mogu se
izuzetno postavqati ukrasne zastavice i
prigodni ukrasi, uz odobrewe organizacione jedinice Gradske uprave nadle`ne za komunalne poslove, u skladu sa odredbama ove
odluke koje se odnose na dekoraciju grada.

Telefonske govornice i po{tanski
sandu~i}i

^lan 70.

Javne telefonske govornice i po{tanske sandu~i}e na javnim povr{inama postavqaju preduze}a koja wima upravqaju o
svom tro{ku, a na osnovu odobrewa organizacione jedinice Gradske uprave nadle`ne
za komunalne poslove.
Komunalni objekti iz stava 1. ovog ~lana moraju se odr`avati u urednom i ispravnom stawu, a kvarovi moraju biti otkloweni u roku od tri dana.
O odr`avawu istih staraju se preduze}a
iz stava 1. ovog ~lana.
Ukoliko se javne govornice i po{tanski sandu~i}i postavqaju na fasadni zid
objekta, neophodno je prilo`iti pismenu
saglasnost vlasnika objekta na ~iju fasadu
}e biti postavqena govornica ili po{tansko sandu~e.
Zabraweno je postavqati javne telefonske govornice i po{tanske sandu~i}e na
javnim povr{inama bez odobrewa organizacione jedinice Gradske uprave nadle`ne za
komunalne poslove i suprotno uslovima
utvr|enim odobrewe.
Zabraweno je razbijawe ili na ma koji
na~in o{te}ivawe telefonskih govornica
i po{tanskih sandu~i}a.
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^lan 71.

^lan 74.

Za izdavawe odobrewa iz ~lana 70. ove
odluke, uz zahtev se naro~ito podnosi:
- akt o obavqawu delatnosti;
- idejni projekat;
- skica zauze}a, lokacija;
- dokaz o uplati odgovaraju}ih taksi i
naknada i
- drugi dokazi koje odredi organizaciona jedinica Gradske uprave nadle`na za komunalne poslove.

Izgradwu i odr`avawe javnih WC-a vr{i javno preduze}e shodno delatnostima za
koje je osnovano odnosno drugo pravno lice
ili preduzetnik kome je povereno vr{ewe
komunalne delatnosti.
Zabraweno je bilo kakvo o{te}ivawe
javnih WC-a i opreme.

Poklopci na {ahtovima i slivnicima

^lan 75.
Izgradwa i odr`avawe javnih WC-a

^lan 72.

Javni WC-i odgovaraju}eg kapaciteta,
grade se - postavqaju na javnim povr{inama
u skladu sa planskim aktom. Javni WC-i mogu se graditi samo uz po{tovawe sanitarnotehni~kih propisa, a na osnovu odobrewa
organizacione jedinice Gradske uprave
nadle`ne za poslove urbanizma i gra|evinarstva.
Prilikom organizovawa manifestacija-va{ara, cirkusa i sl., organizator je du`an da obezbedi i postavi dovoqan broj pokretnih WC-a u skladu sa zakonom.

^lan 73.

Javni WC-imoraju biti opremqeni savremenom opremom, a moraju se odr`avati u
besprekornom higijenskom stawu i biti ispravni.
Ovi objekti moraju biti povezani na
gradsku kanalizacionu mre`u, osim javnih
WC-a koji se prazne na drugi na~in, a sve u
skladu sa zakonom.

Poklopci na {ahtovima i slivnicima
moraju biti postavqeni u ravni prohodne
povr{ine kako ne bi ometali bezbedno kretawe.
Poklopci na {ahtovima i slivnicima
su deo infrastrukturnog objekta na kome se
nalaze i o wima se stara preduze}e koje
upravqa predmetnim objektom infrastrukture i to za poklopce na {ahtovima i slivnike koji su deo javne kanalizacije za otpadne i upotrebqene vode stara se Javno komunalno preduze}e „Vodovod“ Kraqevo, a za
poklopce na {ahtovima i slivnike koji su
deo javne atmosferske kanalizacije stara se
Javno preduze}e za ure|ivawe gra|evinskog
zemqi{ta „Kraqevo“.
Preduze}e koje upravqa predmetnim
objektom infrastrukture du`no je da redovno
kontroli{e i proverava ispravnost poklopaca na {ahtovima i slivnicima i odmah preduzme mere na otklawawu nedostataka.
Dotrajali, o{te}eni i poklopci koji
nedostaju moraju se zameniti u najkra}em
roku koji }e odrediti organizaciona jedinica Gradske uprave nadle`ne za inspekcijske poslove. Ukoliko iz opravdanog razloga nije mogu}e u ostavqenom roku nabaviti novi poklopac, otvor {ahta mora biti
ogra|en i propisno ozna~en kako bi se obezbedila sigurnost pe{aka i vozila.
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Zabraweno je uni{tavawe, o{te}ewe i
pomerawe poklopaca na {ahtovima i slivnicima.

Urbani mobilijar

^lan 76.

Deo javne povr{ina mo`e se privremeno
zauzeti postavqawem urbanog mobilijara
(`ardiwera, za{titno-ukrasnih stubi}a,
za{titnih ograda, klupa, opreme za de~ja
igrali{ta, rampi, blokera stubi}a, lanaca,
jarbola i sl.), na osnovu odobrewa organizacione jedinice Gradske uprave nadle`ne za
komunalne poslove, odnosno za poslove saobra}aja, uz prethodnu saglasnost Javnog
preduze}a za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“ Kraqevo.
Urbani mobilijar mora se odr`avati u
tehni~kom i estetski ispravnom i urednom
stawu.
O odr`avawu urbanog mobilijara na javnim povr{inama stara se Javno preduze}e
za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“ Kraqevo, a na drugim povr{inama
vlasnici ili korisnici povr{ina na kojima je postavqen urbani mobilijar, ukoliko
ovom odlukom nije druga~ije predvi|eno.
Zabraweno je svako uni{tavawe, o{te}ewe i pomerawe urbanog mobilijara.
Zabraweno je zauzeti javnu povr{inu
postavqawem urbanog mobilijara bez odobrewa organizacione jedinice Gradske
uprave nadle`ne za komunalne poslove i suprotno uslovima utr|enim odobrewem.
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@ardiwere se mogu postaviti na trotoaru ili drugoj javnoj povr{ini osim kolovoza, s tim da se obezbedi najmawe 2,20m za
nesmetan prolaz pe{aka.
Zelenilo u `ardiwerama se mora redovno gajiti, a `ardiwere odr`avati u urednom i ispravnom stawu.
O odr`avawu `ardiwera koje je postavio grad i zelenila du`no je da se stara Javno komunalno preduze}e „^isto}a“ Kraqevo, a u ostalim slu~ajevima lice koje je podnelo zahtev za wihovo postavqawe.

^lan 78.

Za izdavawe odobrewa iz ~lana 77. ove
odluke, uz zahtev se naro~ito podnosi:
- skica zauze}a, lokacija,
- prikaz izgleda `ardiwera sa ta~nim
demenzijama i ukupnim brojem,
- dokaz o uplati odgovaraju}ih taksi i
naknada i
- drugi dokazi koje odredi organizaciona jedinica Gradske uprave nadle`na za komunalne poslove.

^lan 79.
Javne klupe postavqaju se u parkovima,
du` pe{a~kih saobra}ajnica, na trgovima
i sl.
Mesto, oblik i veli~inu klupa odre|uje
i postavqa Javnog preduze}a za ure|ivawe
gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“ Kraqevo. Materijal klupa mora biti uklopqen u
ambijentalnu celinu i takav da obezbedi
svrsishodno kori{}ewe, trajnost i jednostavno odr`avawe.

^lan 77.
@ardiwerama se oplemewuje prostor i
obezbe|uje dodatno zelenilo na javnim povr{inama. Oblik, veli~ina i materijal mora
odgovarati neposrednoj okolini i funkciji `ardiwera.

^lan 80.

Ograde, rampe, za{titini stubi}i, blokeri, lanci i sli~no slu`e da obezbede si-
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gurno kori{}ewe staza, stepeni{ta, prolaza, mostova i sl.
Postavqawe ograda vr{i se prema odobrenoj tehni~koj dokumentaciji za izgradwu, odnosno rekonstrukciju objekta na koji
se postavqa ograda.
Prilikom izgradwe i postavqawa ograde moraju se po{tovati odredbe zakona koji
reguli{e pitawe bezbednosti saobra}aja.
Postavqawem mobilijara iz stava 1. ovog
~lana ne sme se su`avati pe{a~ka staza ili
stepeni{te, osim kada je mogu}e obezbediti
da {irina slobodnog prolaza ostane najmawe
2,20 m ili iz bezbedonosnih razloga.
Zabraweno je postavqawe ograda, rampi,
za{titnih stubi}a, blokera lanaca i sl. na
javnim povr{inama i parkinzima oko stambenih zgrada bez odobrewa organizacione jedinice Gradske uprave nadle`ne za poslove
saobra}aja i suprotno uslovima utvr|enim
odobrewem.

va}e se i na komunalno ure|ewe ostalih naseqenih mesta na teritoriji grada u zavisnosti od prirode poslova.

^lan 81.

Ekonomski objekti se moraju odr`avati
u urednom i ~istom stawu i mora se na propisan i higijenski na~in obezbediti odvo|ewe otpadnih voda, u skladu sa odlukom koja ure|uje odvo|ewe otpadnih voda na seoskom podru~ju grada Kraqeva, i stajskog |ubriva iz istih.

Za izdavawe odobrewa iz ~lana 80. ove
odluke, uz zahtev se podnosi:
- skica zauze}a, lokacija;
- prikaz izgleda ograde, rampe, za{titinih stubi}a, blokera, lanaca i sli~no sa
ta~nim demenzijama i ukupnim brojem;
- dokaz o uplati odgovaraju}ih taksi i
naknada i
- drugi dokazi koje odredi organizaciona jedinica Gradske uprave nadle`na za komunalne poslove.

VII KOMUNALNO URE\EWE
SEOSKOG PODRU^JA

^lan 82.

Odredbe ove odluke koje se odnose na komunalno ure|ewe grada Kraqeva primewi-

^lan 83.

Vlasnici odnosno korisnici dvori{ta
i ostalog neizgra|enog zemqi{ta su du`ni
da odr`avaju ~isto}u u svojim dvori{tima
i na ostalom neizgra|enom zemqi{tu, u ciqu za{tite i unapre|ewa `ivotne sredine.
Kanali za odvo|ewe atmosferskih voda
pored dvori{ta iz stava 1. ovog ~lana moraju se odr`avati u ~istom i urednom stawu.

^lan 84.

^lan 85.

Stajsko |ubrivo se odla`e na |ubrane
koje moraju biti izgra|ene od betona i vodonepropusnog materijala, odgovaraju}e zapremine tako da se stajsko |ubrivo ne rastura preko visine parapeta. \ubrane se moraju redovno ~istiti i prazniti.
\ubrane moraju da bude udaqeno od najbli`eg stambenog ili poslovnog objekta na
istoj parceli najmawe 10m, a od najbli`eg
stambenog ili poslovnog objekta na susednoj
parceli najmawe 20m.
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^lan 86.
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VIII NADZOR

^lan 89.

Otpadne vode - osoka iz ekonomskih objekata se odvode u jamu za osoku. Jama za osoku
mora da bude izgra|ena od betona i vodonepropusnog dna i sa odgovaraju}im poklopcem. Jama za osoku mora redovno da se prazni.
Jama za osoku mora da bude udaqena od
~esme, bunara ili drugog izvora vodosnabdevawa najmawe 20m, a od najbli`eg stambenog
ili poslovnog objekta na susednoj parceli
najmawe 15m.
Jama za osoku ne mo`e da se prikqu~i
na javnu kanalizaciju.

Poslove inspekcijskog nadzora nad
primenom ove odluke vr{i organizaciona
jedinica Gradske uprave nadle`na za poslove inspekcije u skladu sa svojim nadle`nostima i ovla{}ewima.
Komunalno-policijske poslove na odr`avawu komunalnog reda ure|enog ovom odlukom vr{i organizaciona jedinica Gradske uprave nadle`na za poslove komunalne
policije.

^lan 87.

^lan 90.

Prilikom pra`wewa septi~kih i jama
za osoku, kao i rasturawa stajskog |ubriva
na obradive povr{ine radi |ubrewa, rok za
wihovo zaoravawe je 24 ~asa od momenta rasturawa.

^lan 88.

U ciqu odr`avawa higijene na seoskom
podru~ju zabraweno je:
1. deponovati sme}e i drugi otpadni materijal i praviti divqe deponije na mestima gde to nije odre|eno;
2. deponovati sme}e i drugi otpadni materijal u koritima reka i potoka, u kanalima pored puteva i na drugim povr{inama
javne namene;
3. ispu{tawe otpadnih voda u kanale,
reke i potoke, na puteve i druge povr{ine
javne namene;
4. o{te}ewe komunalnih objekata i sl;
5. zauze}e povr{ina javne namene bez
odobrewa nadle`nog organa;
6. vr{ewe drugih radwi kojima se naru{ava komunalni red.

Pravna lica, preduzetnici i fizi~ka
lica su du`na da u skladu sa odredbama ove
odluke omogu}e komunalnoj inspekciji i
komunalnoj policiji obavqawe kontrole,
kao i da postupe po donetom re{ewu.

IX KAZNENE ODREDBE

^lan 91.

Nov~anom kaznom u fiksnom iznosu od
100.000,00 dinara kazni}e se izdavawem
prekr{ajnog naloga pravno lice, ako postupi suprotno odredbama ~lana 9. stav 1; ~lana 10. stav 3; ~lana 24. stav 1. ta~ka 3, 5, 6, 7,
8, 10, 13. i 15; ~lana 34; ~lana 56; ~lana 61.
stav 4; ~lana 62. stav 1. i stav 4; ~lana 64.
stav 1, stav 2, stav 3, stav 6. i stav 7; ~lana
86; ~lana 88. stav 1. ta~ka 1, ta~ka 2. i ta~ka 3.
Nov~anom kaznom u fiksnom iznosu od
20.000,00 dinara kazni}e se izdavawem prekr{ajnog naloga odgovorno lice u pravnom
licu, za prekr{aj iz ovog ~lana.
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^lan 92.

Nov~anom kaznom u fiksnom iznosu od
50.000,00 dinara kazni}e se izdavawem prekr{ajnog naloga pravno lice, ako postupi
suprotno odredbama ~lana 9. stav 2. i stav 5;
~lana 10. stav 1; ~lana 11. stav 2. i stav 3;
~lana 12; ~lana 13. stav 1. i stav 3; ~lana 19;
~lana 20; ~lana 21. stav 4; ~lana 22. stav 2. i
stav 4; ~lana 24. stav 1. ta~ka 1, 4, 12. i 14;
~lana 25; ~lana 32; ~lana 40; ~lana 46. stav
2. i stav 3; ~lana 57. stav 2, stav 3, stav 4,
stav 6, stav 7. i stav 9; ~lana 58. stav 2; ~lana 61. stav 2; ~lana 62. stav 3; ~lana 69; ~lana 70. stav 5. i stav 6; ~lana 72. stav 2; ~lana 74; ~lana 84; ~lana 85; ~lana 87; ~lana 88.
stav 1, 4, 5. i 6.
Nov~anom kaznom u fiksnom iznosu od
15.000,00 dinara kazni}e se izdavawem prekr{ajnog naloga odgovorno lice u pravnom
licu, za prekr{aj iz ovog ~lana.
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~lana 43. stav 1; ~lana 44; ~lana 50. stav 4;
~lana 66. stav 3; ~lana 69. stav 2; ~lana 83.
Nov~anom kaznom u fiksnom iznosu od
5.000,00 dinara kazni}e se izdavawem prekr{ajnog naloga odgovorno lice u pravnom
licu, za prekr{aj iz ovog ~lana.

^lan 95.

Nov~anom kaznom u fiksnom iznosu od
10.000,00 dinara kazni}e se izdavawem prekr{ajnog naloga pravno lice, ako postupi
suprotno odredbama ~lana 54. stav 1. i stav
2; ~lana 55.
Nov~anom kaznom u fiksnom iznosu od
3.000,00 dinara kazni}e se izdavawem prekr{ajnog naloga odgovorno lice u pravnom
licu, za prekr{aj iz ovog ~lana.

^lan 96.
^lan 93.

Nov~anom kaznom u fiksnom iznosu od
30.000,00 dinara kazni}e se izdavawem prekr{ajnog naloga pravno lice, ako postupi
suprotno odredbama ~lana 14; ~lana 15; ~lana 24. stav 1. ta~ka 2, 9,16. i 17; ~lana 28;
~lana 36; ~lana 45; ~lana 62. stav 2; ~lana
76; ~lana 80.
Nov~anom kaznom u fiksnom iznosu od
10.000,00 dinara kazni}e se izdavawem prekr{ajnog naloga odgovorno lice u pravnom
licu, za prekr{aj iz ovog ~lana.

^lan 94.

Nov~anom kaznom u fiksnom iznosu od
20.000,00 dinara kazni}e se izdavawem prekr{ajnog naloga pravno lice, ako postupi
suprotno odredbama ~lana 38; ~lana 39. stav
2, stav 3. i stav 4; ~lana 41. stav 2; ~lana 42;

Nov~anom kaznom u fiksnom iznosu od
50.000,00 dinara kazni}e se izdavawem prekr{ajnog naloga preduzetnik, ako postupi
suprotno odredbama ~lana 9. stav 1; ~lana
56. stav 1; ~lana 62. stav 1; ~lana 64. stav 3;
~lana 75; ~lana 76. stav 4. i stav 5; ~lana 86;
~lana 88. stav 1. ta~ka 1, 2. i 3.
Nov~anom kaznom u fiksnom iznosu od
40.000,00 dinara kazni}e se izdavawem prekr{ajnog naloga preduzetnik, ako postupi
suprotno odredbama ~lana 24. stav 1. ta~ka
3, 5, 6, 7, 8, 10, 13. i 15.
Nov~anom kaznom u fiksnom iznosu od
30.000,00 dinara kazni}e se izdavawem prekr{ajnog naloga preduzetnik, ako postupi
suprotno odredbama ~lana 9. stav 4. i stav 5;
~lana 25; ~lana 42; ~lana 69. stav 1; ~lana 70.
stav 5. i stav 6; ~lana 73. stav 2; ~lana 74;
~lana 84; ~lana 85; ~lana 87; ~lana 88; ~lana
24. stav 1. ta~ka 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13. i 15.
Nov~anom kaznom u fiksnom iznosu od
20.000,00 dinara kazni}e se izdavawem prekr{ajnog naloga preduzetnik, ako postupi
suprotno odredbama ~lana 13. stav 1. i stav
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3; ~lana 19; ~lana 20; ~lana 21. stav 4; ~lana
24. stav 1. ta~ka 1, 4, 12. i 14; ~lana 32; ~lana 39. stav 2, stav 3. i stav 4; ~lana 45; ~lana 46. stav 2. i stav 3; ~lana 57. stav 4, stav
6, stav 7. i stav 9; ~lana 58. stav 2; ~lana 62.
stav 3. i stav 4; ~lana 69. stav 2; ~lana 80.
stav 5; ~lana 83.
Nov~anom kaznom u fiksnom iznosu od
15.000,00 dinara kazni}e se izdavawem prekr{ajnog naloga preduzetnik, ako postupi
suprotno odredbama ~lana 14 ; ~lana 15; ~lana 28. stav 3.
Nov~anom kaznom u fiksnom iznosu od
10.000,00 dinara kazni}e se izdavawem prekr{ajnog naloga preduzetnik, ako postupi
suprotno odredbama ~lana 24. stav 1. ta~ka
2, 9, 16. i 17; ~lana 38. stav 2; ~lana 40. stav
1; ~lana 41. stav 2; ~lana 50. stav 4; ~lana
61.stav 5; ~lana 62. stav 2; ~lana 66. stav 3.

^lan 97.
Nov~anom kaznom u fiksnom iznosu od
20.000,00 dinara kazni}e se izdavawem prekr{ajnog naloga fizi~ko lice, ako postupi
suprotno odredbama ~lana 24. stav 1. ta~ka
3, 5, 6, 7, 8, 10,13. i 15; ~lana 56. stav 1; ~lana 62. stav 1; ~lana 64. stav 3; ~lana 69. stav
1; ~lana 75. stav 5; ~lana 86; ~lana 88. stav
1. ta~ka 1, 2. i 3.
Nov~anom kaznom u fiksnom iznosu od
15.000,00 dinara kazni}e se izdavawem prekr{ajnog naloga fizi~ko lice, ako postupi
suprotno odredbama ~lana 70. stav 5. i stav
6; ~lana 72. stav 2; ~lana 74. stav 2; ~lana 84;
~lana 85; ~lana 87.
Nov~anom kaznom u fiksnom iznosu od
10.000,00 dinara kazni}e se izdavawem prekr{ajnog naloga fizi~ko lice, ako postupi
suprotno odredbama ~lana 14; ~lana 15; ~lana 19; ~lana 20; ~lana 21. stav 4; ~lana 24.
stav 1. ta~ka 1, 4, 12. i 14; ~lana 25; ~lana
32; ~lana 39. stav 2. i stav 3; ~lana 42; ~lana 45; ~lana 46. stav 2. i stav 3; ~lana 62.
stav 3. i stav 4; ~lana 76. stav 4. i stav 5;
~lana 80. stav 5; ~lana 83; ~lana 88. stav 1.
ta~ka 4, 5. i 6.
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Nov~anom kaznom u fiksnom iznosu od
8.000,00 dinara kazni}e se izdavawem prekr{ajnog naloga fizi~ko lice, ako postupi
suprotno odredbama ~lana 13. stav 1. i stav
3; ~lana 28. stav 3.
Nov~anom kaznom u fiksnom iznosu od
5.000,00 dinara kazni}e se izdavawem prekr{ajnog naloga fizi~ko lice, ako postupi
suprotno odredbama ~lana 24. stav 1. ta~ka
2, 9, 16. i 17; ~lana 36. stav 1. i stav 2; ~lana 38. stav 2; ~lana 44; ~lana 50. stav 4; ~lana 54. stav 3; ~lana 57. stav 9; ~lana 59. stav
2; ~lana 61. stav 5; ~lana 62. stav 2; ~lana 66.
stav 3; ~lana 69. stav 2.
Nov~anom kaznom u fiksnom iznosu od
3.000,00 dinara kazni}e se izdavawem prekr{ajnog naloga fizi~ko lice, ako postupi
suprotno odredbama ~lana 39. stav 4; ~lana
41. stav 2; ~lana 43. stav 1; ~lana 55.

H PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE

^lan 98.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavqivawa u „Slu`benom listu“ grada Kraqeva.
Stupawem na snagu ove odluke prestaje
da va`i Odluka o komunalnom ure|ewu
(„Slu`beni list op{tine Kraqevo“, broj
10/98, 21/98, 15/99 i „Slu`beni list grada
Kraqeva“, broj 10/09, 17/09, 12,10 i 16/10).
Do dono{ewa Programa iz ~lana 3. ove
odluke primewiva}e se programi doneti za
teku}u godinu.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-265/2017-I
Dana: 20. septembra 2017. godine

Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.
___________________________________________
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274.

Na osnovu ~lana 20. stav 1. ta~ka 39. i
~lana 32. stav 1. ta~ka 6. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Slu`beni glasnik RS“, broj
129/2007, 83/2014 - dr. zakon i 101/2016 - dr.
zakon), ~lana 167. stav 5. i 171. Zakona o
planirawu i izgradwi („Slu`beni glasnik
RS“ broj 72/09 i 81/09 - ispr, 64/10 - odluka
US, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14 i
145/14), ~lana 35. i 39. Zakona o prekr{ajima („Slu`beni glasnik RS“, broj 65/13,
13/16 i 98/16 - odluka US), ~lana 16. stav 1.
ta~ka 32. i 45. i ~lana 26. stav 1. ta~ka 9.
Statuta grada Kraqeva („Slu`beni list
grada Kraqeva“, broj 15/2013 - pre~i{}en
tekst),
Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj 20. septembra 2017. godine, donela je

ODLUKU
O USLOVIMA I MERILIMA ZA
UKLAWAWE GRA\EVINSKIH
OBJEKATA

I OP[TE ODREDBE

^lan 1.

Ovom odlukom bli`e se propisuju uslovi i mere koje je potrebno sprovesti i obezbediti u toku uklawawa objekata na teritoriji grada Kraqeva.
Ovom odlukom ure|uje se postupawe i
nadle`nost pojedinih unutra{wih organizacionih jedinica u okviru Gradske uprave
grada Kraqeva i javnih i javnih komunalnih preduze}a ~iji je osniva~ grad Kraqevo
(u daqem tekstu: JP/JKP), za dono{ewe i
sprovo|ewe re{ewa o uklawawu objekta na
zahtev stranke i po slu`benoj du`nosti, i
to za uklawawe:
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1. postoje}eg legalno izgra|enog objekta, odnosno wegovog konstruktivnog i funkcionalnog dela za koji se utvrdi da je usled
dotrajalosti ili ve}ih o{te}ewa ugro`ena
wegova stabilnost, pa zbog toga predstavqa
neposrednu opasnost za `ivot i zdravqe qudi, za susedne objekte i za bezbednost saobra}aja, kao i postoje}eg legalno izgra|enog
objekta za koji je utvr|eno da se neposredna
opasnost ne mo`e otkloniti rekonstrukcijom objekta, odnosno u slu~aju da nalo`ena
rekonstrukcija nije zavr{ena u utvr|enom
roku;
2. postoje}eg objekta radi izgradwe novog objekta;
3. bespravno, odnosno nezakonito izgra|enog objekta;
4. objekta koji je izgra|en na osnovu
privremene gra|evinske dozvole (u daqem
tekstu: privremeni objekat), radi privo|ewa zemqi{ta planiranoj nameni i
5. privremenog objekta nakon isteka roka va`ewa privremene gra|evinske dozvole.

^lan 2.

Uklawawe objekta iz ~lana 1. stav 2.
ta~ka 1. i 2. ove odluke odobri}e, odnosno
nalo`i}e re{ewem organizaciona jedinica u okviru Gradske uprave grada Kraqeva
nadle`na za poslove gra|evinarstva (u daqem tekstu: Odeqewe za urbanizam, gra|evinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti),
na zahtev zainteresovanog lica, odnosno po
slu`benoj du`nosti.
Uklawawe objekta iz ~lana 1. stav 2.
ta~ka 3. i 5. ove odluke, nalo`i}e re{ewem
organizaciona jedinica u okviru Gradske
uprave grada Kraqeva nadle`na poslove
gra|evinske inspekcije (u daqem tekstu:
gra|evinski inspektor), po slu`benoj du`nosti ili na zahtev zainteresovanog lica.
Uklawawe objekta iz ~lana 1. stav 2.
ta~ka 4. ove odluke nalo`i}e re{ewem gra|evinski inspektor po slu`benoj du`nosti. Postupak uklawawa objekta iz ovog sta-
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va, po zahtevu zainteresovanog lica
(JP/JKP, gradskog pravobranila{tva, organa Grada, MZ i dr.), pokre}e Odeqewe za urbanizam, gra|evinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti, obave{tavawem vlasnika
objekta o potrebi uklawawa privremenog
objekta radi privo|ewa zemqi{ta planiranoj nameni.
^lan 3.

Re{ewe iz ~lana 1. stav 2. ta~ka 1. Odeqewe za urbanizam, gra|evinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti mo`e izdati
ako je nadle`ni gra|evinski inspektor
prethodno doneo re{ewe o zabrani kori{}ewa, odnosno upotrebe objekta, a izvr{iti ako su prethodno re{ena pitawa sme{taja korisnika objekta, osim u slu~aju kada se
uklawawe objekta odobrava na zahtev vlasnika koji taj objekat koristi.
Sme{taj korisnika objekta obezbe|uje
vlasnik objekta.
Pitawe sme{taja korisnika objekta je
re{eno obezbe|ivawem nu`nog sme{taja
(kontejneri za privremeni sme{taj, jedna
ili vi{e prostorija koje su pogodne za stanovawe ili sme{taj poku}stva ili opreme i
sl.).

^lan 4.

@alba na re{ewe o uklawawu objekta,
odnosno wegovog konstruktivnog i funkcionalnog dela iz ~lana 3. ove odluke, ne zadr`ava izvr{ewe re{ewa.
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vima izvr{ewa re{ewa o uklawawu objekta
prinudnim putem sredstva za izvr{ewa re{ewa se predvi|aju buxetom grada Kraqevo,
a na teret vlasnika objekta.
Sredstva za izvr{ewa re{ewa o uklawawu prinudnim putem se predvi|aju, prema Programu uklawawa objekata gra|evinske inspekcije, izra|enom u skladu sa posebnim propisom.
Program uklawawa objekata sadr`i:
- plan uklawawa objekata, odnosno delova objekata,
- operativni plan i
- predra~un tro{kova uklawawa (u daqem tekstu: Program).
Plan uklawawa objekata, odnosno delova objekata se sa~iwava na osnovu slede}ih
kriterijuma:
1) za{tite javnog interesa;
2) za{tite susedskih prava;
3) po{tovawa vremenskog redosleda pokretawa upravnog postupka.

II POSEBNE ODREDBE

A. UKLAWAWE OBJEKTA
KOJI ZBOG DOTRAJALOSTI
PREDSTAVQA OPASNOST ZA
@IVOT I ZDRAVQE QUDI, ZA
SUSEDNE OBJEKTE I BEZBEDNOST
SAOBRA]AJA

a. Uklawawe objekta po zahtevu zainteresovanog lica

^lan 6.
^lan 5.

Sredstva za izradu projekta ru{ewa sa
tehni~kom kontrolom, kao i sredstva za
uklawawe objekata iz ~lana 1. stav 2. ove odluke, obezbe|uje vlasnik objekta. U slu~aje-

Uklawawu objekta iz ~lana 1. stav 2.
ta~ka 1. ove odluke, odnosno wegovog konstruktivnog i funkcionalnog dela, mo`e se
pristupiti samo na osnovu dozvole o uklawawu objekta, odnosno wegovog konstruktivnog i funkcionalnog dela.
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Uz zahtev za izdavawe dozvole o uklawawu podnosi se slede}a dokumentacija:
1. projekat ru{ewa objekta ili wegovog
dela sa tehni~kom kontrolom (u tri primerka), ura|en u skladu sa Zakonom o planirawu i izgradwi (u daqem tekstu: Zakon) i
podzakonskim aktima;
2. kopija plana parcele na kojoj je izgra|en objekat koji je predmet uklawawa, ne
starija od 6 meseci (izdata od strane nadle`nog organa);
3. dokaz o svojini na objektu (izvod iz
lista nepokretnosti, ugovor o kupoprodaji
ili drugi odgovaraju}i dokaz ili isprava o
svojini na objektu, izdat ili overen od
strane nadle`nog organa u skladu sa Zakonom);
4. posebni uslovi za{tite javnog interesa, izdati o strane imaoca javnih ovla{}ewa, ako se radi o objektu ~ijim ru{ewem bi bila ugro`ena postoje}a komunalna
i druge infrastruktura, kulturna dobra,
`ivotna sredina i sl;
5. projekat privremene saobra}ajne signalizacije u neposrednom okru`ewu objekta, odnosno wegovog dela koji se uklawa, izra|en u skladu sa Zakonom;
6. dokaz o uplati gradske takse i naknade za izdavawe re{ewa.

^lan 7.

Projekat ru{ewa objekta, odnosno wegovog konstruktivnog i funkcionalnog dela i
tehni~ku kontrolu projekta izra|uje ovla{}eno privredno dru{tvo, odnosno drugo
pravno lice ili preduzetnik, koji su upisani u odgovaraju}i registar za projektovawe objekata koji po vrsti odgovaraju objektu
~ije se uklawawe zahteva, odnosno nala`e.
Pored sadr`aja (op{te, tekstualne, numeri~ke i grafi~ke dokumentacije), utvr|enog Zakonom i podzakonskim aktima, projekat iz prethodnog stava obavezno sadr`i
i: detaqno date mere i na~in obezbe|ewa za{tite `ivota i zdravqa qudi, uslove i me-
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re za za{titu susednih i okolnih objekata,
za{titu postoje}e komunalne i druge infrastrukture i infrastrukturnih objekata, mere i na~in obezbe|ewa prolaznika i
saobra}aja, na~in iskqu~ewa objekta sa
mre`e komunalne infrastrukture, mere i
na~in obezbe|ewa za{tite `ivotne sredine,
privremene izmene re`ima saobra}aja, kao
i rok u kome se uklawawe mora sprovesti.
Saglasnost na projekat iz ~lana 6. stav
2. ta~ka 5. ove odluke daje organ Gradske
uprave nadle`an za poslove saobra}aja.
Izuzetno, ukoliko se radovi na uklawawu objekta izvode istovremeno sa radovima
na izgradwi novog objekta za koji je izdata
gra|evinska dozvola, projekat ru{ewa je sastavni deo projektno-tehni~ke dokumentacije za izgradwu novog objekta.

^lan 8.

Re{ewe o dozvoli uklawawa objekta iz
~lana 1. stav 2. ta~ka 1. ove odluke, odnosno
wegovog konstruktivnog i funkcionalnog
dela, izdaje se u roku od 8 dana od dana dostavqawa uredne dokumentacije, a pored
ostalog sadr`i i rok u kome se uklawawe
mora sprovesti.
Na re{ewe iz stava 1. ovog ~lana mo`e
se izjaviti `alba u roku od 15 dana od dana
dostavqawa re{ewa.
Primerak re{ewa iz stava 1. ovog ~lana
se dostavqa gra|evinskom inspektoru.
Re{ewe iz stava 1. ovog ~lana obavezno
sadr`i i upozorewe da }e se u slu~aju nepo{tovawa odre|enog roka, uklawawe sprovesti prinudnim putem, na teret vlasnika
objekta - izvr{enika.

^lan 9.

Vlasnik objekta po dobijawu dozvole za
uklawawe objekta, u skladu sa ovom odlu-
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kom, podnosi prijavu radova na ru{ewu
objekta Odeqewu za urbanizam, gra|evinarstvo i stambeno komunalne delatnosti najkasnije 8 dana pre po~etka ru{ewa objekta,
odnosno wegovog dela.
U prijavi iz stava 1. ovog ~lana vlasnik
objekta je du`an da navede izvo|a~a radova,
ime i prezime odgovornog izvo|a~a radova,
datum po~etka ru{ewa objekta i datum zavr{etka ru{ewa objekta, podatke o broju i datumu izdavawa re{ewa o uklawawu i dr.
Uz prijavu iz stava 1. ovog ~lana vlasnik objekta podnosi re{ewe o dozvoli
uklawawa objekta, odnosno wegovog dela,
ugovor o izvo|ewu radova na uklawawu
objekta i dokaz da je re{eno pitawe sme{taja korisnika objekta, izuzev u slu~aju kada
se uklawawe objekta odobrava na zahtev vlasnika koji taj objekat koristi.
Kao re{eno pitawe sme{taja korisnika
objekta smatra se obezbe|ivawe nu`nog sme{taja (kontejneri za privremeni sme{taj,
jedna ili vi{e prostorija koje su pogodne
za stanovawe ili sme{taj poku}stva ili
opreme i sl.). Tro{kove kori{}ewa - zakupa
prostora za nu`ni sme{taj mo`e snositi i
grad Kraqevo i to najdu`e dve godine od dana sme{taja, pod uslovom da korisnik objekta koji se ru{i doka`e da nije u mogu}nosti
da te tro{kove snosi. Odluku o obezbe|ivawu nu`nog sme{taja o tro{ku grada donosi
Gradsko ve}e grada Kraqeva. Tro{kove komunalnih usluga u periodu kori{}ewa nu`nog sme{taja snosi korisnik. U nu`ni
sme{taj ne mogu se sme{tati deca uzrasta
do 7 godine ili deca ometena u psiho - fizi~kom i/ili fizi~kom razvoju, trudnice,
te{ko bolesni korisnici, kojima bi po nalazu lekarske komisije, zbog takvog, nu`nog
sme{taja znatno pogor{alo zdravqe.
Odeqewe za urbanizam, gra|evinarstvo
i stambeno komunalne delatnosti o podnetoj
prijavi radova na uklawawu objekta obave{tava gra|evinskog inspektora.
Gra|evinski inspektor vr{i inspekcijski nadzor nad sprovo|ewem dozvole o
uklawawu, o ~emu sa~iwava zapisnik o
preduzetim merama.

20. septembar 2017. godine

Ukoliko vlasnik objekta ne postupi po
dozvoli o uklawawu, gra|evinski inspektor dostavqa navedeni zapisnik Odeqewu
za urbanizam, gra|evinarstvo i stambenokomunalne delatnosti, radi pokretawa postupka o uklawawu objekta, po slu`benoj
du`nosti.

^lan 10.

Uklawawe objekta iz ~lana 1. stav 2.
ta~ka 1. ove odluke, odnosno wegovog konstruktivnog i funkcionalnog dela mo`e da
vr{i privredno dru{tvo, odnosno drugo
pravno lice i preduzetnik, koji su upisani
u odgovaraju}i registar za gra|ewe objekta,
odnosno za izvo|ewe radova (u daqem tekstu:
izvo|a~ radova).
Uklawawem objekta rukovodi odgovorni
izvo|a~ radova.
Pri sprovo|ewu uklawawa objekta vlasnik objekta i izvo|a~ radova du`ni su da:
- ograde i vidno obele`e prostor na kome se izvode radovi na uklawawu;
- uklone sa parcele gra|evinski i drugi
otpadni materijal i preduzmu mere na ure|ewu zemqi{ta na kojoj se nalazio objekat
koji je sru{en;
- okolni prostor dovedu u uredno stawe;
- gra|evinski i drugi otpad nastao ru{ewem bezbedno transportuju i odlo`e na
propisano mesto (deponiju);
- otklone sva o{te}ewa koja su nastala
na javnoj povr{ini i infrastrukturi;
- sprovedu sve mere na za{titi susednih
objekata i obezbede uslove za nesmetano kori{}ewe susednih parcela;
- sprovedu mere za{tite postoje}e komunalne i druge infrastrukture i infrastrukturnih objekata;
- bezbedno iskqu~e objekat koji se uklawa sa mre`e komunalne i druge infrastrukture;
- obezbede uredno odvijawe pe{a~kog i
drugog saobra}aja i postavqawe propisane
signalizacije i znakova upozorewa u skla-
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du sa projektom privremene saobra}ajne signalizacije;
- preduzmu i sprovedu i sve druge potrebne mere navedene u projektu ru{ewa
objekta (u pogledu za{tite `ivota i zdravqa qudi, susednih objekata i saobra}aja).
Ru{ewe objekta mogu vr{iti samo
stru~no osposobqeni i obu~eni radnici.

b. Uklawawe objekta po slu`benoj du`nosti

^lan 11.

Odeqewe za urbanizam, gra|evinarstvo
i stambeno komunalne delatnosti odobri}e
re{ewem po slu`benoj du`nosti uklawawe
objekta, odnosno wegovog konstruktivnog i
funkcionalnog dela, za koji se utvrdi da je
usled dotrajalosti ili ve}ih o{te}ewa
ugro`ena wegova stabilnost i da predstavqa neposrednu opasnost za `ivot i zdravqe qudi, za susedne objekte i za bezbednost
saobra}aja, pod uslovom da je gra|evinski
inspektor prethodno doneo re{ewe o zabrani kori{}ewa, odnosno upotrebe objekta.
U re{ewu o zabrani kori{}ewa, odnosno upotrebe objekta, pored utvr|ivawa ~iweni~nog stawa, utvr|uje se i rok u kome je
vlasnik objekta du`an da pred Odeqewem za
urbanizam, gra|evinarstvo i stambeno komunalne delatnosti pokrene postupak za izdavawe dozvole o uklawawu objekta, odnosno
wegovog konstruktivnog i funkcionalnog
dela, koji ne mo`e biti du`i od 15 dana od
dana prijema re{ewa o zabrani kori{}ewa,
odnosno upotrebe objekta.
Ukoliko vlasnik objekta smatra da je
potrebno ponovno utvr|ivawe ~iweni~nog
stawa, odnosno ponavqawe postupka dono{ewa re{ewa gra|evinskog inspektora iz
stava 2. ovog ~lana, to mo`e u~initi o svom
tro{ku, anga`ovawem sudskog ve{taka gra|evinske struke, koji }e svojim nalazom i
mi{qewem nedvosmisleno konstatovati da
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li je objekat, odnosno wegov konstruktivni
i funkcionalni deo za uklawawe ili rekonstrukciju. Navedeni nalaz i mi{qewe
se dostavqaju i Odeqewu za urbanizam, gra|evinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti.
Ukoliko se zapisnik gra|evinskog inspektora i nalaz i mi{qewe sudskog ve{taka gra|evinske struke bitno razlikuju, mo`e se zatra`iti i ve{ta~ewe od strane nau~ne ili stru~ne organizacije o tro{ku
vlasnika objekta - izvr{enika.
Ako vlasnik objekta u utvr|enom roku
ne pokrene postupak za izdavawe dozvole o
uklawawu objekta, odnosno wegovog konstruktivnog i funkcionalnog dela, postupak uklawawa objekta }e se sprovesti po
slu`benoj du`nosti, na teret vlasnika
objekta - izvr{enika.

^lan 12.

Postupak uklawawa objekta, odnosno
wegovog konstruktivnog i funkcionalnog
dela, pokre}e po slu`benoj du`nosti gra|evinski inspektor, koji, uz re{ewe o zabrani kori{}ewa, odnosno upotrebe objekta,
Odeqewu za urbanizam, gra|evinarstvo i
stambeno-komunalne delatnosti dostavqa i
zapisnik o stawu objekta iz ~lana 11. stav 1.
ove odluke.
Ako je gra|evinski inspektor zapisni~ki utvrdio da se neposredna opasnost
za `ivot i zdravqe qudi, za susedne objekte
i za bezbednost saobra}aja, mo`e otkloniti
i rekonstrukcijom objekta, odnosno wegovog
dela, Odeqewe za urbanizam, gra|evinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti o tome obave{tava vlasnika objekta, koji je du`an da u roku, koji ne mo`e biti du`i od 30
dana od dana dostavqawa obave{tewa, preduzme potrebne mere u skladu sa zakonom.
Vlasnik objekta je du`an da u roku
utvr|enom u obave{tewu iz predhodnog stava, podnese zahtev za rekonstrukciju objekta ili wegovog konstruktivnog i funkcio-
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nalnog dela Odeqewu za urbanizam, gra|evinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima koji reguli{u ovu oblast.
Re{ewem Odeqewa za urbanizam, gra|evinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti, kojim se, na zahtev vlasnika objekta,
odobrava izvo|ewe radova na rekonstrukciji, utvr|uje se i rok u kojem se radovi na rekonstrukciji moraju zapo~eti i zavr{iti.
Gra|evinski inspektor vr{i inspekcijski nadzor nad sprovo|ewem re{ewa kojim se odobrava izvo|ewe radova na rekonstrukciji iz predhodnog stava, o ~emu sa~iwava zapisnik o preduzetim merama.
Ukoliko vlasnik objekta ne preduzme
potrebne mere iz stava 2. i 3. ovog ~lana, odnosno ako se rekonstrukcija objekta ne zavr{i roku utvr|enom u stavu 4. ovog ~lana,
gra|evinski inspektor dostavqa zapisnik
iz predhodnog stava Odeqewu za urbanizam,
gra|evinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti, radi pokretawa postupka o uklawawu objekta, po slu`benoj du`nosti.
Odeqewe za urbanizam, gra|evinarstvo
i stambeno komunalne delatnosti }e odmah,
po dostavqawu zapisnika iz predhodnog
stava, re{ewem po slu`benoj du`nosti, nalo`iti, odnosno na zahtev zainteresovanog
lica odobriti, uklawawe objekta, odnosno
wegovog konstruktivnog i funkcionalnog
dela na teret vlasnika objekta-izvr{enika.

^lan 13.

Ukoliko vlasnik objekta nije postupio
po donetom re{ewu o uklawawu objekta iz
~lana 1. stav 2. ta~ka 1. ove odluke, Odeqewe
za urbanizam, gra|evinarstvo i stambenokomunalne delatnosti donosi zakqu~ak o
dozvoli izvr{ewa re{ewa i dostavqa ga
gra|evinskom inspektoru radi sa~iwavawa
Programa uklawawa objekata, izra|enog u
skladu sa posebnim propisima.
Nakon sprovo|ewa re{ewa prinudnim
putem, odnosno uklawawa objekta iz pret-
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hodnog stava gra|evinski inspektor o tome
obave{tava Odeqewe za urbanizam, gra|evinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti i
u`u unutra{wu organizacionu jedinicu
Gradske uprave grada Kraqeva, nadle`nu za
poslove izvr{ewa re{ewa (u daqem tekstu:
Odsek za poslove izvr{ewa re{ewa), ~ime
se postupak uklawawa objekta okon~ava.

^lan 14.

Ukoliko u postupku uklawawa objekta
iz ~lana 1. stav 2. ta~ka 1. ove odluke prinudnim putem, nije izra|en projekat ru{ewa sa tehni~kom kontrolom i druga tehni~ka dokumentacija, neophodna za izvr{ewe
re{ewa prinudnim putem, gra|evinski inspektor posebnim zakqu~kom utvr|uje potrebu wihovog pribavqawa, radi planirawa sredstava za wihovu izradu.
Ukoliko se objekat iz ~lana 1. stav 2.
ta~ka 1. ove odluke uvrsti u Program uklawawa objekata ne pribavqa se dokumentacija iz prethodnog stava.
Izuzetno, ako se radi o zahtevnim objektima (zgradama V i in`ewerskim objektima
G kategorije), objektima izgra|enim u gusto
naseqenom podru~ju, objektima izgra|enim
na nepristupa~nim lokacijama i sl, projekat ru{ewa sa tehni~kom kontrolom i druga tehni~ka dokumentacija se obezbe|uje buxetom grada Kraqeva, na teret vlasnika
objekta - izvr{enika.
Projekat ru{ewa i tehni~ku kontrolu
projekta mo`e da izra|uje ovla{}eno privredno dru{tvo, odnosno drugo pravno lice
ili preduzetnik, koji su upisani u odgovaraju}i registar za projektovawe objekata
koji po vrsti odgovaraju objektu ~ije se
uklawawe izvr{ava prinudnim putem.
Svi tro{kovi izvr{ewa re{ewa o
uklawawu objekta ili wegovog konstruktivnog i funkcionalnog dela prinudnim
putem, koje sprovodi gra|evinski inspektor ili Odsek za poslove izvr{ewa re{ewa,
a prema sa~iwenom Programu uklawawa
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objekata, padaju na teret vlasnika objekta izvr{enika, o ~emu se sa~iwava poseban zakqu~ak.
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V. UKLAWAWE BESPRAVNO
IZGRA\ENOG OBJEKTA

^lan 17.
^lan 15.

Uklawawe objekta iz ~lana 1. stav 2.
ta~ka 1. ove odluke prinudnim putem, vr{i
izvo|a~ radova iz ~lana 10. stav 1. ove odluke, anga`ovan od strane grada Kraqeva, na
teret vlasnika objekta - izvr{enika.
Uklawawem objekta iz stava 1. ovog ~lana rukovodi odgovorni izvo|a~ radova.
Izvo|a~ radova je du`an da pri sprovo|ewu uklawawa objekta sprovede sve radwe
predvi|ene ~lanom 10. ove odluke.

B. UKLAWAWE POSTOJE]EG
OBJEKTA RADI IZGRADWE
NOVOG OBJEKTA

^lan 16.

Ako je pre po~etka gra|ewa objekta na
gra|evinskoj parceli potrebno ukloniti
postoje}i objekat ili wegov konstruktivni
i funkcionalni deo, uklawawe se propisuje izdatom gra|evinskom dozvolom.
Uklawawu postoje}eg objekta iz prethodnog stava mo`e se pristupiti samo na
osnovu gra|evinske dozvole, kojom je predvi|eno i uklawawe.
Sastavni deo gra|evinske dozvole kojom
se odobrava, odnosno nala`e uklawawe postoje}eg objekta radi izgradwe novog, u postupku objediwene procedure je tehni~ka
dokumentacija propisana Zakonom i podzakonskim aktima, ~iji je obavezni deo i projekat pripremnih radova koji obuhvata i
uklawawe, odnosno ru{ewe postoje}eg
objekta.

Uklawawe objekata koji su izgra|eni,
odnosno rekonstruisani ili dogra|eni bez
gra|evinske dozvole, odnosno odobrewa za
izgradwu do 26. novembra 2015. godine, a za
koje je vlasnik objekta podneo zahtev za legalizaciju u zakonom propisanom roku i koji je vidqiv na satelitskom snimku pribavqenim za potrebe ozakowewe objekata, ne}e
se izvr{avati do pravnosna`nog okon~awa
postupka ozakowewa objekata.
Nezakonito izgra|en objekat iz ~lana 1.
stav 2. ta~ka 3, odnosno wegov konstruktivni i funkcionalni deo sru{i}e se, ukoliko se pravnosna`no okon~a postupak kojim
se odbacuje ili odbija zahtev za ozakowewe
objekta izgra|enog ili dogra|enog bez gra|evinske dozvole.
Gra|evinski inspektor je du`an da odmah po prijemu akta iz stava 1. ovog ~lana, a
najkasnije u roku od tri dana, donese re{ewe o ru{ewu nezakonito izgra|enog objekta, odnosno dela objekta, ako takvo re{ewe
nije doneto.
Ukoliko nezakonito izgra|en objekat
ili wegov deo iz stava 1. ovog ~lana ne bude
ozakowen, gra|evinski inspektor je du`an
i da bez odlagawa, a najkasnije u roku od tri
dana po dobijawu akta iz stava 1. ovog ~lana,
primerak tog akta dostavi JP/JKP, koje je
privremeno prikqu~ilo objekat na svoju
mre`u, odnosno infrastrukturu sa nalogom
za iskqu~ewe objekta sa mre`e, odnosno infrastrukture na koju je bio prikqu~en.
Ako nadle`an gra|evinski inspektor, u
toku redovnog inspekcijskog nadzora, utvrdi da se objekat gradi ili je wegovo gra|ewe
zavr{eno bez gra|evinske dozvole posle 26.
novembra 2015. godine, bez odlagawa }e doneti re{ewe o uklawawu objekta.
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^lan 18.

Ukoliko vlasnik bespravnog, odnosno
nezakonito izgra|enog objekta, kome je gra|evinski inspektor nalo`io re{ewem
uklawawe objekta, ne ukloni objekat u roku
koji je utvr|en re{ewem, gra|evinski inspektor, dono{ewem zakqu~ka o dozvoli izvr{ewa re{ewa, pokre}e postupak ru{ewa
objekta prinudnim putem.
Ru{ewe objekata iz predhodnog stava
sprovodi gra|evinski inspektor kroz Program uklawawa objekata iz ~lana 5. ove odluke i odgovara za izvr{ewe re{ewa, u
skladu sa zakonom.
Dinamika ru{ewa bespravno izgra|enih objekta prinudnim putem utvr|uje se
Planom uklawawa objekata iz ~lana 5. ove
odluke.
Tro{kovi izvr{ewa re{ewa prinudnim putem padaju na teret vlasnika objekta,
o ~emu se sa~iwava poseban zakqu~ak.
Ru{ewe objekta iz ~lana 1. stav 2. ta~ka
3, sprovodi izvo|a~ radova iz ~lana 15. stav
1. ove odluke.
Izvo|a~ radova je du`an da pri sprovo|ewu uklawawa bespravnog, odnosno nezakonito izgra|enog objekta sprovede sve radwe
predvi|ene ~lanom 10. ove odluke.

G. UKLAWAWE PRIVREMENOG
OBJEKTA RADI PRIVO\EWA
ZEMQI[TA PLANIRANOJ
NAMENI

^lan 19.

Ukoliko je objekat ili wegov konstruktivni i funkcionalni deo izgra|en na
osnovu privremene gra|evinske dozvole na
zemqi{tu koja je planskim dokumentom
predvi|ena za gra|ewe objekata javne namene ili javnih povr{ina, privremeni objekat ili wegov konstruktivni i funkcio-
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nalni deo se uklawa radi privo|ewa zemqi{ta javnoj nameni, odnosno nakon isteka roka va`ewa privremene gra|evinske dozvole.
Zahtev za uklawawe objekta iz stava 1.
ovog ~lana Odeqewu za urbanizam, gra|evinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti,
mo`e podneti zainteresovano lice (JP/JKP,
gradsko pravobranila{tvo, organi Grada,
MZ i dr.), za ~ije potrebe se zemqi{te privodi javnoj nameni. Odeqewe za urbanizam,
gra|evinarstvo i stambeno komunalne delatnosti po prijemu zahteva obave{tava
vlasnika objekta o potrebi uklawawa objekta radi privo|ewa zemqi{ta javnoj nameni.
Ukoliko vlasnik objekta ne ukloni objekat
u roku datom u obave{tewu, Odeqewe za urbanizam, gra|evinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti o tome obave{tava gra|evinskog inspektora, radi pokretawa postupka uklawawa objekta prinudnim putem.
Gra|evinski inspektor, po prijemu obave{tewa iz predhodnog stava, pokre}e postupak uklawawa, odnosno donosi re{ewe o
uklawawu objekta radi privo|ewa zemqi{ta javnoj nameni u inspekcijskom nadzoru.
Ukoliko vlasnik objekta iz stava 1.
ovog ~lana ne ukloni objekat u roku koji je
utvr|en re{ewem iz predhodnog stava, gra|evinski inspektor donosi zakqu~ak o dozvoli izvr{ewa re{ewa i pokre}e postupak ru{ewa prinudnim putem.
Ru{ewe objekata iz stava 1. ovog ~lana
prinudnim putem sprovodi gra|evinski inspektor kroz Program uklawawa objekata iz
~lana 5. ove odluke i odgovara za izvr{ewe
re{ewa, u skladu sa zakonom.
Tro{kovi izvr{ewa re{ewa prinudnim putem padaju na teret vlasnika objekta,
o ~emu se sa~iwava poseban zakqu~ak.
Ukoliko realizacija javnog interesa
uslovqava hitnost u postupawu, zainteresovana strana iz stava 2. ovog ~lana mo`e obezbediti tro{kove izvr{ewa re{ewa prinudnim putem do naplate od strane izvr{nog
du`nika.
Ukoliko su izvr{ewa re{ewa o ru{ewu
objekata iz stava 1. ovog ~lana prinudnim
putem predvi|ena kroz realizaciju Progra-
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ma uklawawa objekata iz ~lana 5. ove odluke, ne izra|uje se projekat ru{ewa objekta
ili wegovog dela sa tehni~kom kontrolom.
Ukoliko je uklawawe objekata iz stava
1. ovog ~lana odobreno gra|evinskom dozvolom iz ~lana 16. ove odluke, ne izra|uje se
projekat ru{ewa objekta ili wegovog dela
sa tehni~kom kontrolom, obzirom da tehni~ka dokumentacija koja je izra|ena za potrebe izdavawa gra|evinske dozvole, za izgradwu objekata javne namene, obavezno sadr`i i projekat pripremnih radova koji
obuhvata i uklawawe, odnosno ru{ewe postoje}eg objekta objekta ili wegovog dela sa
tehni~kom kontrolom.

D. UKLAWAWE PRIVREMENOG
OBJEKTA NAKON ISTEKA ROKA
VA@EWA PRIVREMENE
GRA\EVINSKE DOZVOLE

^lan 20.
Ukoliko je za izgradwu objekta izdata
privremena gra|evinska dozvola, gra|evinski inspektor }e nalo`iti re{ewem uklawawe istog, nakon isteka roka propisanog
privremenom gra|evinskom dozvolom.
Privremena gra|evinska dozvola prestaje da va`i istekom roka propisanog izdatim re{ewem.
Postupak uklawawa objekata iz stava 1.
ovog ~lana pokre}e se danom dostavqawa
obave{tewa od strane zainteresovanog lica
iz ~lana 19. stav 2. ove odluke Odeqewa za
urbanizam, gra|evinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti investitoru kojem je
izdata privremena gra|evinska dozvola o
potrebi uklawawa istog.
U slu~aju da investitor sam ne ukloni
privremeni objekat u roku odre|enom obave{tewem iz prethodnog stava, organ koji je
doneo privremenu gra|evinsku dozvolu, po
slu`benoj du`nosti dostavqa zahtev gra|evinskom inspektoru za uklawawe.
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Gra|evinski inspektor, po dostavqawu
obave{tewa, re{ewem nala`e uklawawe
privremenog objekta, zbog isteka propisanog roka va`ewa privremene gra|evinske
dozvole.
Ukoliko vlasnik privremenog objekta
ne ukloni objekat u roku koji je utvr|en re{ewem gra|evinskog inspektora, uklawawe
objekta izvr{ava gra|evinski inspektor,
na osnovu re{ewa o uklawawu objekta i zakqu~ka o dozvoli izvr{ewa re{ewa, a prema sa~iwenom Programu uklawawa objekta
i odgovara za wegovo izvr{ewe.
Tro{kovi izvr{ewa re{ewa padaju na
teret investitora izgradwe objekta iz stava
1. ovog ~lana.
Uklawawe objekta iz stava 1. ovog ~lana
prinudnim putem, vr{i izvo|a~ radova iz
~lana 10. stav 1. ove odluke, anga`ovan od
strane grada Kraqeva, na teret investitora
izgradwe objekta - izvr{enika.

III PRINUDNO IZVR[EWE
RE[EWA

^lan 21.

Objekat za koji je doneto re{ewe o uklawawu, a nije uklowen od strane vlasnika, u
roku utvr|enom re{ewem, bi}e uklowen
prinudnim putem u postupku prinudnog izvr{ewa re{ewa u skladu sa odredbama ove
odluke, Zakona o op{tem upravnom postupku i zakona koji ure|uje postupak obezbe|ewa potra`ivawa.

^lan 22.

Sprovo|ewe izvr{ewa re{ewa prinudnim putem vr{i Odsek za poslove izvr{ewa
re{ewa.
Organ Gradske uprave grada Kraqeva
nadle`an za poslove javnih nabavki (u da-
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qem tekstu: Odsek za poslove javnih nabavki) sprovodi postupak izbora izvo|a~a radova na uklawawu objekta.
Nakon sprovedenog postupka iz stava 2.
ovog ~lana, na~elnik Gradske uprave grada
Kraqeva zakqu~uje ugovor sa odabranim izvo|a~em radova na izvo|ewu radova na uklawawu objekta i isti dostavqa Odseku za poslove izvr{ewa re{ewa, radi sprovo|ewa
istog.
Odsek za poslove izvr{ewa re{ewa
obezbe|uje nesmetano izvr{ewe re{ewa
prinudnim putem:
- anga`ovawem nadle`ne Policijske
uprave radi omogu}avawa izvr{ewa re{ewa,
- bezbednom iskqu~ewu objekta koji se
uklawa sa mre`e komunalne i druge infrastrukture,
- raseqavawe korisnika u nu`ni sme{taj,
- uvodi izvo|a~a radova u posao,
- prati tok izvr{ewa re{ewa i stara se
o wegovom nesmetanom sprovo|ewu.

^lan 23.

Tro{kovi izrade projekta ru{ewa, tehni~ke kontrole projekta i ru{ewa objekta,
odnosno dela objekta padaju na teret vlasnika objekta.
O tro{kovima postupka prinudnog izvr{ewa re{ewa Odsek za poslove izvr{ewa
re{ewa done}e Zakqu~ak o tro{kovima,
shodno ~lanu 21. ove odluke.
Zakqu~kom o tro{kovima }e se vlasniku objekta nalo`iti i da unapred polo`i
iznos koji je potreban za podmirewe tro{kova izvr{ewa, kao i rok za polagawe iznosa.

^lan 24.
U slu~ajevima kada je, radi otklawawa
posledica elementarne nepogode, tehni~ko -
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tehnolo{ke nesre}e - udesa i drugih nesre}a, potrebno ukloniti objekat iz ~lana 1.
stav 2. ta~ka 1. ove odluke, projekat ru{ewa
sa tehni~kom kontrolom i drugu tehni~ku
dokumentaciju po pravilu obezbe|uje vlasnik objekta o{te}enog dejstvom elementarne nepogode, tehni~ko - tehnolo{ke nesre}e
- udesa i drugih nesre}a. Postupak pribavqawa projekta ru{ewa sa tehni~kom kontrolom i druge tehni~ke dokumentacije
sprovodi se u skladu sa odredbama ~lanova
od 6. do 10. ove odluke.
Izuzetno, kada je zbog hitnosti potrebno ukloniti zahtevne objekte (zgrade V ili
in`ewerske objekte G kategorije), objekte
izgra|ene u gusto naseqenom podru~ju,
objekte izgra|ene na nepristupa~nim lokacijama i sl, projekat ru{ewa sa tehni~kom
kontrolom i drugu tehni~ku dokumentaciju
obezbe|uje grad Kraqevo, u skladu sa odredbama Zakona koji ure|uju postupak sprovo|ewa javne nabavke radi otklawawa posledica elementarne nepogode, tehni~ko - tehnolo{ke nesre}e - udesa i drugih nesre}a, uz
obavezno pribavqeno izja{wewe - saglasnost vlasnika da prihvata da u wegovo ime
i za wegov ra~un grad Kraqevo izradi projekat ru{ewa.
Projekat ru{ewa objekata iz prethodnog stava izra|uju ovla{}ena lica iz ~lana
14. stav 4. ove odluke.

^lan 25.

Izuzetno, kada je radi otklawawa posledica elementarne nepogode, tehni~ko tehnolo{ke nesre}e - udesa i drugih nesre}a, hitno potrebno ukloniti objekat iz ~lana 1. stav 2. ta~ka 1. ove odluke sredstva za
uklawawe obezbe|uje grad Kraqevo, uz obavezno pribavqeno izja{wewe - saglasnost
vlasnika da prihvata da u wegovo ime i za
wegov ra~un grad Kraqevo ukloni objekat.
Postupawe i nadle`nosti pojedinih
unutra{wih organizacionih jedinica u
okviru Gradske uprave grada Kraqeva,
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JP/JKP i dugih osposobqenih pravnih lica, u slu~ajevima ru{ewa objekata iz stava 1.
ovog ~lana, utvr|uju se u skladu sa posebnim
propisima koji ure|uju delovawe u vanrednim situacijama, odnosno po posebnom Programu uklawawa objekata iz ~lana 5. ove odluke, koji izra|uje organ Gradske uprave
nadle`an za poslove organizovawa za{tite
i otklawawe, odnosno ubla`avawe posledica od elementarnih i drugih ve}ih nepogoda.
Poseban Program uklawawa objekata iz
stava 2. ovog ~lana, po hitnom postupku donosi Gradsko ve}e grada Kraqeva.
Uklawawe objekata iz stava 1. ovog ~lana mo`e da vr{i izvo|a~ radova iz ~lana
10. stav 1. ove odluke, anga`ovan od strane
grada Kraqeva, u skladu sa odredbama zakona koji ure|uju postupak sprovo|ewa javne
nabavke radi otklawawa posledica elementarne nepogode, tehni~ko - tehnolo{ke nesre}e - udesa i drugih nesre}a, odnosno osposobqena pravna lica od zna~aja za za{titu
i spasavawe odre|ena u skladu sa propisima
koji ure|uju delovawe u vanrednim situacijama.

IV NADZOR

^lan 26.
Nadzor nad izvr{avawem odredaba ove
odluke vr{i gra|evinski inspektor, odnosno komunalni inspektor ili inspektor za
saobra}aj i puteve Odeqewa za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Kraqeva i
komunalni policajac Odeqewa komunalne
policije grada Kraqeva, u okviru svojih
nadle`nosti i ovla{}ewa.
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uklawawu objekta, odnosno wegovog konstruktivnog i funkcionalnog dela;
2. da li je vlasnik objekta u odre|enom
roku podneo zahtev za rekonstrukciju objekta, odnosno wegovog konstruktivnog i funkcionalnog dela;
3. da li je vlasniku objekta izdato re{ewe kojim se dozvoqava uklawawe objekta,
odnosno wegovog konstruktivnog i funkcionalnog dela;
4. da li je vlasniku objekta izdato re{ewe kojim se odobrava rekonstrukcija objekta, odnosno wegovog konstruktivnog i funkcionalnog dela;
5. da li je izvr{ena prijava po~etka radova na uklawawu objekta, odnosno wegovog
konstruktivnog i funkcionalnog dela;
6. da li privredno dru{tvo, odnosno
drugo pravno lice ili preduzetnik, koji
vr{e radove na uklawawu objekta, odnosno
wegovog konstruktivnog i funkcionalnog
dela, ispuwavaju propisane uslove;
7. da li uklawawem objekta, odnosno wegovog konstruktivnog i funkcionalnog dela rukovodi odgovorni izvo|a~ radova;
8. da li se radovi na uklawawu objekta,
odnosno wegovog dela vr{e u skladu sa re{ewem i projektom ru{ewa;
9. da li je vlasnik objekta, odnosno izvo|a~ radova sproveo mere propisane odredbom ~lana 10. ove odluke;
10. da li je vlasnik u utvr|enom roku
sproveo uklawawe objekta, odnosno wegovog
konstruktivnog i funkcionalnog dela;
11. da li je vlasnik u utvr|enom roku
sproveo rekonstrukciju objekta, odnosno
wegovog konstruktivnog i funkcionalnog
dela.

^lan 28.
^lan 27.
Gra|evinski inspektor u vr{ewu inspekcijskog nadzora ima pravo i du`nost da
proverava:
1. da li je vlasnik objekta u odre|enom
roku podneo zahtev za izdavawe dozvole o

U vr{ewu inspekcijskog nadzora gra|evinski inspektor je ovla{}en da:
1. re{ewem zabrani kori{}ewe, odnosno upotrebu objekta, odnosno wegovog konstruktivnog i funkcionalnog dela za koji
se utvrdi da je usled dotrajalosti ili ve}ih
o{te}ewa ugro`ena wegova stabilnost i da
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predstavqa neposrednu opasnost za `ivot i
zdravqe qudi, za susedne objekte i za bezbednost saobra}aja;
2. re{ewem zabrani daqe uklawawe
objekta, odnosno wegovog konstruktivnog i
funkcionalnog dela, ako utvrdi da se uklawawe vr{i bez re{ewa o uklawawu objekta,
odnosno wegovog dela i ostavi rok koji ne
mo`e biti du`i od 15 dana za otklawawe
uo~enih nedostataka;
3. re{ewem zabrani rekonstrukciju
objekta, odnosno konstruktivnog i funkcionalnog dela objekta ako utvrdi da se izvo|ewe radova na rekonstrukciji vr{i bez re{ewa kojim se odobrava ta vrsta radova i
ostavi rok koji ne mo`e biti du`i od 15 dana za otklawawe uo~enih nedostataka;
4. obavesti Odeqewe za urbanizam, gra|evinarstvo i stambeno komunalne delatnosti da po slu`benoj du`nosti pokrene postupak uklawawa objekta, odnosno wegovog
konstruktivnog i funkcionalnog dela, ako
vlasnik objekta u utvr|enom roku nije pokrenuo postupak za izdavawe dozvole o
uklawawu objekta, odnosno wegovog dela;
5. obavesti Odeqewe za urbanizam, gra|evinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti da po slu`benoj du`nosti pokrene postupak uklawawa objekta, odnosno wegovog
konstruktivnog i funkcionalnog dela, ako
vlasnik objekta u utvr|enom roku nije pokrenuo postupak za dobijawe re{ewa kojim
se odobrava rekonstrukcija objekta;
6. obavesti Odeqewe za urbanizam, gra|evinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti da po slu`benoj du`nosti pokrene
postupak uklawawa objekta, odnosno wegovog konstruktivnog i funkcionalnog dela,
ako vlasnik objekta u utvr|enom roku nije
sproveo uklawawe objekta, odnosno wegovog
dela;
7. obavesti Odeqewe za urbanizam, gra|evinarstvo i stambeno komunalne delatnosti da po slu`benoj du`nosti pokrene postupak uklawawa objekta, odnosno wegovog
konstruktivnog i funkcionalnog dela, ako
vlasnik objekta u utvr|enom roku nije sproveo rekonstrukciju objekta, odnosno wegovog dela;

20. septembar 2017. godine

8. re{ewem zabrani daqe uklawawe
objekta, odnosno wegovog konstruktivnog i
funkcionalnog dela ako utvrdi da vlasnik
objekta nije zakqu~io ugovor o izvo|ewu radova i ostavi rok koji ne mo`e biti du`i od
15 dana za otklawawe uo~enih nedostataka;
9. re{ewem zabrani daqe uklawawe
objekta, odnosno wegovog konstruktivnog i
funkcionalnog dela ako utvrdi da vlasnik
objekta nije prijavio po~etak radova na
uklawawu objekta, odnosno wegovog dela i
ostavi rok koji ne mo`e biti du`i od 15 dana za otklawawe uo~enih nedostataka;
10. re{ewem zabrani daqe uklawawe
objekta, odnosno wegovog konstruktivnog i
funkcionalnog dela ako utvrdi da se uklawawe ne vr{i u skladu sa re{ewem i projektom ru{ewa i ostavi rok koji ne mo`e
biti du`i od 15 dana za otklawawe uo~enih
nedostataka;
11. re{ewem zabrani daqe uklawawe
objekta, odnosno wegovog konstruktivnog i
funkcionalnog dela ako utvrdi da vlasnik
objekta i izvo|a~ radova nisu preduzeli mere propisane odredbom ~lana 10. ove odluke.

V KAZNENE ODREDBE

^lan 29.
Nov~anom kaznom u iznosu od 150.000,00
dinara kazni}e se za prekr{aj pravno lice
koje je izvo|a~ radova ako:
- pristupi uklawawu objekta bez odobrewa nadle`nog organa (~lan 2. Odluke);
- pristupi uklawawu objekta bez prethodno zakqu~enog ugovora o izvo|ewu radova na uklawawu objekta, odnosno wegovog
konstruktivnog i funkcionalnog dela
(~lan 9. i 24. Odluke);
- nastavi sa izvo|ewem radova na uklawawu objekta, odnosno wegovog konstruktivnog i funkcionalnog dela i posle dono{ewa
re{ewa kojim se zabrawuje uklawawe.
Nov~anom kaznom u iznosu od 100.000,00
dinara kazni}e se za prekr{aj pravno lice
koje je izvo|a~ radova ako:
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- ne obezbedi mere predvi|ene ovom odlukom (~lan 10. Odluke);
- nije upisan u odgovaraju}i registar
(~lan 10. stav 1. Odluke).
Nov~anom kaznom u iznosu od 50.000,00
dinara kazni}e se za prekr{aj pravno lice
koje je izvo|a~ radova ako:
- ne imenuje odgovornog izvo|a~a radova
(~lan 10. stav 2. Odluke).
Nov~anom kaznom u iznosu od 20.000,00
dinara kazni}e se za prekr{aj odgovorno
lice u pravnom licu ako:
- pristupi uklawawu objekta bez odobrewa nadle`nog organa (~lan 2. Odluke);
- pristupi uklawawu objekta bez prethodno zakqu~enog ugovora o izvo|ewu radova na uklawawu objekta, odnosno wegovog
konstruktivnog i funkcionalnog dela
(~lan 9. i 24. Odluke);
- nastavi sa izvo|ewem radova na uklawawu objekta, odnosno wegovog konstruktivnog i funkcionalnog dela i posle dono{ewa
re{ewa kojim se zabrawuje uklawawe.
Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000,00
dinara kazni}e se za prekr{aj odgovorno
lice u pravnom licu ako:
- ne obezbedi mere predvi|ene ovom odlukom (~lan 10. Odluke);
- nije upisan u odgovaraju}i registar
(~lan 10. stav 1. Odluke).
Nov~anom kaznom u iznosu od 5.000,00
dinara kazni}e se za prekr{aj odgovorno
lice u pravnom licu ako:
- ne imenuje odgovornog izvo|a~a radova
(~lan 10. stav 2. Odluke).
Nov~anom kaznom u iznosu od 75.000,00
dinara kazni}e se za prekr{aj preduzetnik
ako:
- pristupi uklawawu objekta bez odobrewa nadle`nog organa (~lan 2. Odluke);
- pristupi uklawawu objekta bez prethodno zakqu~enog ugovora o izvo|ewu radova na uklawawu objekta, odnosno wegovog
konstruktivnog i funkcionalnog dela
(~lan 9. i 24. Odluke);
- nastavi sa izvo|ewem radova na uklawawu objekta, odnosno wegovog konstruktivnog i funkcionalnog dela i posle dono{ewa
re{ewa kojim se zabrawuje uklawawe.
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Nov~anom kaznom u iznosu od 50.000,00
dinara kazni}e se za prekr{aj preduzetnik
ako:- ne obezbedi mere predvi|ene ovom Odlukom (~lan 10. Odluke);
- nije upisan u odgovaraju}i registar
(~lan 10. stav 1. Odluke).
Nov~anom kaznom u iznosu od 30.000,00
dinara kazni}e se za prekr{aj preduzetnik
ako:
- ne imenuje odgovornog izvo|a~a radova
(~lan 10. stav 2. Odluke).
Za nov~anu kaznu iz stava 5, 6. i 9. ovog
~lana izdaje se prekr{ajni nalog.

^lan 30.

Nov~anom kaznom u iznosu od 25.000,00
dinara kazni}e se fizi~ko lice koje nije
preduzetnik za prekr{aj, ako pristupi
uklawawu objekta, bez odobrewa nadle`nog
organa.

^lan 31.
Nov~anom kaznom u iznosu od 150.000,00
dinara kazni}e se za prekr{aj pravno lice
koje je vlasnik objekta ako:
- pristupi uklawawu objekta bez odobrewa nadle`nog organa (~lan 2. Odluke);
- nastavi sa izvo|ewem radova na uklawawu objekta, odnosno wegovog dela i posle
dono{ewa re{ewa kojim se zabrawuje uklawawe.
Nov~anom kaznom u iznosu od 100.000,00
dinara kazni}e se za prekr{aj pravno lice
koje je vlasnik objekta ako:
- u utvr|enom roku ne pokrene postupak
za izdavawe dozvole o uklawawu objekta, odnosno wegovog dela (~lan 6. Odluke);
- u utvr|enom roku ne zavr{i radove na
rekonstrukciji objekta (~lan 11. odluke) i
- ne obezbedi mere predvi|ene ovom odlukom (~lan 10. Odluke).
Nov~anom kaznom u iznosu od 25.000,00
dinara kazni}e se i odgovorno lice u pravnom licu koje je vlasnik objekta ako:
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- pristupi uklawawu objekta bez odobrewa nadle`nog organa (~lan 2. Odluke) i
- nastavi sa izvo|ewem radova na uklawawu objekta, odnosno wegovog dela i posle
dono{ewa re{ewa kojim se zabrawuje uklawawe.
Nov~anom kaznom u iznosu od 20.000,00
dinara kazni}e se i odgovorno lice u pravnom licu koje je vlasnik objekta ako:
- u utvr|enom roku ne pokrene postupak
za izdavawe dozvole o uklawawu objekta, odnosno wegovog dela (~lan 6. Odluke);
- u utvr|enom roku ne zavr{i radove na
rekonstrukciji objekta (~lan 11. Odluke) i
- ne obezbedi mere predvi|ene ovom odlukom (~lan 10. Odluke).
Nov~anom kaznom u iznosu od 75.000,00
dinara kazni}e se preduzetnik koji je vlasnik objekta ako:
- pristupi uklawawu objekta bez odobrewa nadle`nog organa (~lan 2. Odluke) i
- nastavi sa izvo|ewem radova na uklawawu objekta, odnosno wegovog dela i posle
dono{ewa re{ewa kojim se zabrawuje uklawawe.
Nov~anom kaznom u iznosu od 50.000,00
dinara kazni}e se preduzetnik koji je vlasnik objekta ako:
- u utvr|enom roku ne pokrene postupak
za izdavawe dozvole o uklawawu objekta, odnosno wegovog dela (~lan 6. Odluke);
- u utvr|enom roku ne zavr{i radove na
rekonstrukciji objekta (~lan 11. Odluke) i
- ne obezbedi mere predvi|ene ovom odlukom (~lan 10. Odluke).
Za nov~anu kaznu iz stava 4. alineja 3.
ovog ~lana, izdaje se prekr{ajni nalog.
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dono{ewa re{ewa kojim se zabrawuje uklawawe.
Nov~anom kaznom u iznosu od 15.000,00
dinara kazni}e se fizi~ko lice koje je vlasnik objekta za prekr{aj ako:
- u utvr|enom roku ne pokrene postupak
za izdavawe dozvole o uklawawu objekta, odnosno wegovog dela (~lan 6. Odluke) i
- u utvr|enom roku ne zavr{i radove na
rekonstrukciji objekta (~lan 11. Odluke).
Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000,00
dinara kazni}e se fizi~ko lice koje je vlasnik objekta za prekr{aj ako:
- ne obezbedi mere predvi|ene ovom odlukom (~lan 10. Odluke).
Za nov~anu kaznu iz stava 3. ovog ~lana,
izdaje se prekr{ajni nalog.

VI PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE

^lan 33.

Postupci za uklawawe objekata zapo~eti do dana stupawa na snagu ove odluke,
okon~a}e se u skladu sa propisima koji su
primeweni prilikom dono{ewa re{ewa o
wihovom uklawawu.

^lan 34.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavqivawa u „Slu`benom listu grada Kraqeva“.

^lan 32.

Nov~anom kaznom u iznosu od 25.000,00
dinara kazni}e se fizi~ko lice koje je vlasnik objekta za prekr{aj ako:
- pristupi uklawawu objekta bez odobrewa nadle`nog organa (~lan 2. Odluke) i
- nastavi sa izvo|ewem radova na uklawawu objekta, odnosno wegovog dela i posle

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-266/2017-I
Dana: 20. septembra 2017. godine

Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.
___________________________________________

20. septembar 2017. godine
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275.
Na osnovu ~lana 20. ta~ka 14. Zakona o
lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik
RS“, broj 129/07, 83/14 - dr. zakon i 101/16 dr. zakon), ~lana 146. stav 1. Zakona o planirawu i izgradwi („Slu`beni glasnik RS“,
broj 72/09, 81/09 - ispr, 64/10 - odluka US,
24/11,121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka
US, 98/13 - odluka US, 132/14 i 145/14), ~lana
2. i 46. Zakona o inspekcijskom nadzoru
(„Slu`beni glasnik RS“, broj 36/15), Zakona
o komunalnoj policiji („Slu`beni glasnik
RS“, broj 51/09), ~lana 35. stav 2. i ~lana 39.
Zakona o prekr{ajima („Slu`beni glasnik
RS“, broj 65/13, 13/16 i 98/16 - odluka US), i
~lana 26. stav 1. ta~ka 5. i 9. Statuta grada
Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“,
broj 15/13 - pre~i{}en tekst),
Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 20. septembra 2017. godine,
donela je
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gi objekat koji je osposobqen za plovidbu i
koji u~estvuje u plovidbi.
Plutaju}i objekat je plovilo bez sopstvenog pogona, koje po pravilu nije predvi|eno
za preme{tawe niti za obavqawe posebnih
radova na unutra{wim vodama (hangar, vodenica, ku}a za odmor, ponton, pontonski most,
stambena la|a, ugostiteqski objekat, splav
ku}ica, plutaju}a radionica i sl).
Delovi obale i vodnog prostora na teritoriji grada Kraqeva kao i vrsta plovila
koja se u skladu sa ovom odlukom mogu postavqati odre|uju se Programom o postavqawu
plovila na delovima obale i vodnog prostora na teritoriji grada Kraqeva (u daqem
tekstu: Program), a u skladu sa urbanisti~kim planovima, na period od 5 (pet) godina.

II POSTAVQAWE PLOVILA

^lan 3.

ODLUKU
O POSTAVQAWU PLOVILA NA DELU
OBALE I VODNOG PROSTORA NA
TERITORIJI GRADA KRAQEVA

I OSNOVNE ODREDBE

^lan 1.
Ovom odlukom ure|uju se na~in odre|ivawa delova obale i vodnog prostora na teritoriji grada Kraqeva, na kojima se mogu
postavqati plovila, uslovi i na~in postavqawa i uklawawa plovila, obaveze vlasnika plovila, kao i vr{ewe nadzora nad primenom odredaba ove odluke.

Plovila, osim plutaju}ih objekata, postavqaju se na osnovu odobrewa koje izdaje
organizaciona jedinica Gradske uprave
nadle`na za poslove urbanizma i gra|evinarstva, po zahtevu vlasnika plovila, a po
sprovedenom postupku dodele lokacije po
Programu.
Uz zahtev za izdavawe odobrewa za postavqawe plovila, osim plutaju}ih objekata, podnosi se:
- plovidbena dozvola koju izdaje nadle`na lu~ka kapetanija ili drugi akt kojim
se dokazuje da je plovilo registrovano u
skladu sa zakonom;
- dokaz da je na tra`enoj lokaciji dozvoqeno postavqawe plovila u skladu sa urbanisti~kim planom, a koji izdaje organizaciona jedinica Gradske uprave nadle`na za
poslove urbanizma.

^lan 2.
^lan 4.
Plovilo je brod, tehni~ki plovni objekat, jahta, ~amac, plove}e telo, plutaju}i
objekat, plovilo koje obavqa ribolov i dru-

Plutaju}i objekti postavqaju se na
osnovu odobrewa koje izdaje organizaciona
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jedinica Gradske uprave nadle`na za poslove urbanizma i gra|evinarstva, po sprovedenom postupku dodele lokacija, a po zahtevu
vlasnika plutaju}eg objekta koji je dobio
lokaciju po Programu za dodelu lokacija.
Program donosi Gradsko ve}e na predlog
organizacione jedinice Gradske uprave
nadle`ne za poslove urbanizma i gra|evinarstva. Program sadr`i lokacije koje se
dodequju, uslove, na~in i postupak dodele
lokacija i visinu iznosa zakupa lokacije.
Visina iznosa zakupa za plovila iz ~lana 19. ove odluke, koja }e se primewivati do
dono{ewa Programa i sprovo|ewa istog,
utvr|uje se u visini iznosa komunalne takse za zauze}e javne povr{ine utvr|ene Odlukom o lokalnim komunalnim taksama, po tarifnom broju 7. za Kraqevo-prva zona.
Po dobijawu lokacije, uz zahtev za izdavawe odobrewa za postavqawe plutaju}eg
objekta podnosi se:
-dozvola nadle`nog javnog vodoprivrednog preduze}a;
- re{ewe nadle`nog javnog vodoprivrednog preduze}a o utvr|ivawu naknade za
kori{}ewe vodnog zemqi{ta;
- uslovi prikqu~ewa na komunalnu infrastrukturu;
- projekat sa svim saglasnostima propisan posebnim zakonima;
- potvrda o izvr{enoj uplati za zakup
javne povr{ine obale radi postavqewa.

^lan 5.

Organizaciona jedinica Gradske uprave kojoj je podnet zahtev donosi re{ewe kojim se odobrava postavqawe plovila u roku od 8 dana od dana podno{ewa urednog
zahteva.
Re{ewe iz stava 1. ovog ~lana sadr`i
podatke o licu kome se izdaje odobrewe i
plovilu koje se postavqa.
Projekat na osnovu koga je izdato odobrewe za postavqawe plutaju}eg objekta ~ini
sastavni deo re{ewa iz stava 1. ovog ~lana.

20. septembar 2017. godine

Odobrewe za postavqawe plovila, osim
plutaju}eg objekta, izdaje se sa rokom va`ewa najdu`e do datuma va`ewa plovidbene
dozvole ili drugog akta kojim se dokazuje da
je plovilo registrovano u skladu sa zakonom.
Odobrewe za postavqawe plutaju}eg
objekta izdaje se sa rokom va`ewa do isteka
va`nosti Programa za postavqawe.
Organizaciona jedinica Gradske uprave nadle`na za poslove saobra}aja i gra|evinske poslove vodi evidenciju o donetim
re{ewima kojim se odobrava postavqawe
plovila i du`no je da jedan primerak re{ewa dostavi nadle`nim inspekcijama, komunalnoj policiji, vodoprivrednom preduze}u, a za plutaju}e objekte poslovne namene i
Ministarstvu finansija, Poreska uprava
Republike Srbije, Filijala Kraqevo.

III OBAVEZE VLASNIKA PLOVILA

^lan 6.

Vlasnik plutaju}eg objekta je du`an da
po zavr{etku postavqawa plutaju}eg objekta, u roku od 3 meseca od dana postavqawa,
od organizacione jedinice Gradske uprave
nadle`ne za poslove urbanizma i gra|evinarstva pribavi dozvolu za kori{}ewe. Uz
zahtev za pribavqawe dozvole za kori{}ewe podnosilac zahteva podnosi slede}e dokaze:
- da je prikqu~io plutaju}i objekat na
elektrodistributivnu mre`u, u skladu sa
aktom nadle`nog privrednog dru{tva;
- da je prikqu~io plutaju}i objekat na
vodovodnu mre`u, u skladu sa aktom nadle`nog javnog preduze}a;
- da je obezbedio kontejner za ~vrste otpatke i zakqu~io ugovor sa nadle`nim komunalnim preduze}em za odno{ewe otpadaka;
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- da je obezbedio propisani tank za otpadne vode i zakqu~io ugovor sa nadle`nim
komunalnim preduze}em za wegovo redovno
pra`wewe;
- da je zakqu~io ugovor o osigurawu od
po`ara i osigurawu od odgovornosti prema
tre}im licima i stvarima;
- da je pribavio plutaju}u dozvolu sa registracionim brojem za registraciju.
Nadle`no privredno dru{tvo, odnosno
javno preduze}e ne mo`e da prikqu~i plutaju}i objekat na odgovaraju}u infrastrukturnu mre`u, ako je isto postavqeno bez re{ewa kojim se odobrava postavqawe plutaju}eg objekta.

^lan 7.

Vlasnik plovila, odnosno plutaju}eg
objekta, obavezan je da plovilo redovno odr`ava u ispravnom i urednom stawu, da ga boji i za{ti}uje od vlage i vode, da uklawa otpatke oko plovila i nanos reke na plovilo,
da odr`ava i da se stara o bezbednosti prilaza plovilu.
Vlasnik plutaju}eg objekta je du`an da
kod svakog pra`wewa tanka za otpadne vode
obezbedi prisustvo inspektora za za{titu
`ivotne sredine Gradske uprave, koji o
istom sa~iwava poseban zapisnik.
U slu~aju nastanka vanrednih okolnosti
(poplave, su{a...) vlasnik plutaju}eg objekta
du`an je da anga`uje ovla{}eno lice, koje }e
o wegovom tro{ku, ukloniti i o~istiti nanose otpada, drve}a i muqa, nastale oko
objekta, sa vodene povr{ine i obale.

^lan 8.

Vlasnik plovila je du`an da najkasnije
u roku od 30 dana od dana prestanka va`ewa
re{ewa iz ~lana 5. stav 1. ove odluke ukloni plovilo sa mesta na kojem je bilo odobreno wegovo postavqawe i deo obale i vodnog
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prostora o~isti, odnosno dovede u prvobitno stawe.
Ukoliko vlasnik plovila, osim plutaju}eg objekta, ne ukloni svoje plovilo u roku iz stava 1. ovog ~lana, organizaciona jedinica Gradske uprave nadle`na za poslove
inspekcije za saobra}aj i puteve, done}e re{ewe o uklawawu plovila.
Ukoliko vlasnik plutaju}eg objekta ne
ukloni plutaju}i objekat u roku iz stava 1.
ovog ~lana, organizaciona jedinica Gradske uprave nadle`na za poslove komunalne
inspekcije done}e re{ewe o uklawawu plutaju}eg objekta.
Ukoliko vlasnik plutaju}eg objekta ne
pribavi dozvolu za kori{}ewe u roku iz
~lana 6. ove odluke, organizaciona jedinica Gradske uprave nadle`na za poslove gra|evinske inspekcije done}e re{ewe kojim
}e narediti vlasniku da pribavi dozvolu za
kori{}ewe u roku od 30 dana, a ako je vlasnik ne pribavi u utvr|enom roku, done}e
re{ewe o zabrani kori{}ewa / upotrebe
objekta.
Izvr{ewe re{ewa o zabrani upotrebe
objekta izvr{i}e se neposrednom prinudom:
pe~a}ewem objekta, prostorija, ma{ina i
opreme, pribijawem re{ewa kojim je odre|ena mera zabrane na vidnom mestu na objektu, zatvarawem predmeta pe~a}ewa i utiskivawem otiska pe~ata na crvenom te~nom
pe~atnom vosku tako da se zahvati traka za
pe~a}ewe i na taj na~in onemogu}i upotreba
predmeta pe~a}ewa.

^lan 9.

Ukoliko se privremeno izvode neodlo`ni radovi na delu obale i vodnog prostora
na kome se nalazi plovilo za koje je izdato
odobrewe za postavqawe, organizaciona jedinica Gradske uprave nadle`na za poslove
inspekcije za saobra}aj i puteve, odnosno
komunalne inspekcije done}e re{ewe o
privremenom izme{tawu tog plovila.
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IV PRESTANAK VA@EWA
ODOBREWA

^lan 10.

Re{ewe o odobrewu za postavqawe plovila prestaje da va`i:
- ukoliko se izmenama ili dopunama urbanisti~kog plana promeni namena prostora na kojem je re{ewem odobreno postavqawe plovila;
- ukoliko prestane da va`i neki od
uslova odnosno dokaza na osnovu kojih je izdato odobrewe;
- ukoliko se plutaju}i objekat ne postavi u roku od 3 meseci od dana prijema re{ewa o odobrewu za wegovo postavqawe;
- u drugim slu~ajevima propisanim zakonom.

V UKLAWAWE PLOVILA

^lan 11.

Re{ewe o uklawawu done}e se za:
- plovilo postavqeno bez odobrewa za
postavqawe;
- plovilo koje se koristi suprotno re{ewu kojim je odobreno postavqawe plovila;
- havarisano i napu{teno plovilo i delove plovila;
- plovilo koje je postavqeno pre stupawa na snagu ove odluke, a za koje nije pribavqeno odobrewe za postavqawe u skladu sa
~lanom 20. ove odluke.

20. septembar 2017. godine

ganizaciona jedinica Gradske uprave nadle`na za poslove inspekcije za saobra}aj i
puteve, odnosno komunalne inspekcije, preko drugog lica, o tro{ku wegovog vlasnika.
Ukoliko se ne mo`e utvrditi vlasnik
plovila, uklawawe plovila ili dela plovila izvr{i}e se na na~in utvr|en u stavu
1. ovog ~lana, o tro{ku grada Kraqeva.
Pravno lice ili preduzetnik kome se
dodeli uklawawe plovila ili dela plovila, sprovodi poslove uklawawa, ~uvawa i
rastavqawa prinudno uklowenog plovila,
samostalno ili preko drugog lica ovla{}enog za obavqawe tih poslova.
Tro{kovi prinudnog uklawawa napla}uju se od vlasnika plovila putem zakqu~ka o tro{kovima kao izvr{nom ispravom u
postupku propisanim zakonom.
Vlasnik prinudno uklowenog plovila du`an je da ga preuzme u roku od 120 dana od dana uklawawa, uz pla}awe naknade za ~uvawe.
Ukoliko vlasnik ne preuzme prinudno
ukloweno plovilo, u roku iz stava 5. ovog
~lana, pravno lice ili preduzetnik kome se
dodeli uklawawe plovila ili dela plovila, organizova}e prodaju plovila na javnoj
licitaciji.
Od sredstava dobijenih prodajom plovila na javnoj licitaciji, najpre se namiruju
tro{kovi naknade za ~uvawe plovila, a preostala sredstva se upla}uju na ra~un vlasnika plovila, a ukoliko je vlasnik nepoznat, ta sredstva pripadaju buxetu grada
Kraqeva.
Ukoliko se prinudno ukloweno plovilo
ne proda na dve uzastopne javne licitacije,
takav objekat se rastavqa i prodaje kao otpad.

VI ZABRANE
^lan 12.
^lan 13.
Ukoliko vlasnik plovila isto ne ukloni po donetom re{ewu o uklawawu uklawawe plovila ili dela plovila sprove{}e or-

Zabraweno je:
- prqawe dela obale oko plovila i vodotoka;
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- ispu{tawe otpadne (tehnolo{ke) vode
u reku;
- privezivawe plovila za kamen, drvo,
klupu i sl;
- o{te}ewe obale ispred plovila;
- postavqawe dodatne opreme i stvari
na obali (stolova i stolica, le`aqki, suncobrana, drva za lo`ewe, ambala`e i sl. ).
Izuzetno, mo`e se izvr{iti zauze}e javne povr{ine obale, sa odobrewem organizacione jedinice Gradske uprave nadle`ne za
poslove urbanizma i gra|evinarstva, u
skladu sa drugim odlukama koje reguli{u
ovu oblast.

VII NADZOR

^lan 14.

Nadzor nad primenom odredaba ove odluke vr{e nadle`ne organizacione jedinice
Gradske uprave.
Poslove inspekcijskog nadzora nad
primenom ove odluke vr{i organizaciona
jedinica Gradske uprave nadle`na za inspekcijske poslove, prema utvr|enim nadle`nostima.
Komunalno-policijske i druge poslove
na odr`avawu komunalnog reda ure|enog
ovom odlukom i kontrolu primene odluke u
skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji i
drugim propisima, vr{i komunalna policija.
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@alba izjavqena na re{ewe o uklawawu i privremenom izme{tawu plovila ne
zadr`ava izvr{ewe re{ewa.

IX KAZNENE ODREDBE

^lan 16.

Nov~anom kaznom u fiksnom iznosu od
150.000,00 dinara izdavawem prekr{ajnog
naloga kazni}e se privredno dru{tvo, odnosno drugo pravno lice za prekr{aj ako:
1. postavi plovilo, osim plutaju}eg
objekta, bez odobrewa za postavqawe (~lan 3.
stav 1. ove odluke);
2. postavi plutaju}i objekat bez odobrewa za postavqawe (~lan 4. stav 1. ove odluke);
3. postupa suprotno ili ne izvr{i obaveze propisane ~lanom 6. ove odluke;
4. postupa suprotno ili ne izvr{i obaveze propisane ~lanom 8. ove odluke;
Nov~anom kaznom za prekr{aj iz stava
1. ovog ~lana kazni}e se u fiksnom iznosu
od 75.000,00 dinara izdavawem prekr{ajnog
naloga preduzetnik.
Nov~anom kaznom za prekr{aj iz stava
1. ovog ~lana kazni}e se u fiksnom iznosu
od 25.000,00 dinara izdavawem prekr{ajnog
naloga odgovorno lice u privrednom dru{tvu, odnosno drugom pravnom licu i fizi~ko lice.

^lan 17.
VIII NADLE@NOST ORGANA ZA
RE[AVAWE PO @ALBI

^lan 15.
Protiv akata koja se donose na osnovu
ove odluke mo`e se izjaviti `alba Gradskom ve}u grada Kraqeva u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema akta.

Nov~anom kaznom u u fiksnom iznosu od
150.000,00 dinara izdavawem prekr{ajnog
naloga kazni}e se nadle`no privredno dru{tvo, odnosno javno preduze}e koje prikqu~i plutaju}i objekat na odgovaraju}u infrastrukturnu mre`u, ako nije izdato re{ewe kojim se odobrava wegovo postavqawe
(~lan 6. stav 2. ove odluke).
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Nov~anom kaznom za prekr{aj iz stava 1.
ovog ~lana kazni}e se u fiksnom iznosu od
25.000,00 dinara izdavawem prekr{ajnog naloga odgovorno lice u nadle`nom privrednom dru{tvu, odnosno javnom preduze}u.

^lan 18.

Nov~anom kaznom u fiksnom iznosu od
70.000,00 dinara kazni}e se izdavawem prekr{ajnog naloga privredno dru{tvo, odnosno drugo pravno lice, za prekr{aj ako:
1. postupa suprotno ~lanu 7. ove odluke;
2. privremeno ne izmesti plovilo sa dela obale na kojem se privremeno izvode neophodni radovi (~lan 9. ove odluke);
3. postupa suprotno zabrani iz ~lana 13.
ove odluke;
4. ne postupa po re{ewu inspekcije.
Nov~anom kaznom za prekr{aj iz stava
1. ovog ~lana kazni}e se u fiksnom iznosu
od 40.000,00 dinara izdavawem prekr{ajnog
naloga preduzetnik.
Nov~anom kaznom za prekr{aj iz stava
1. ovog ~lana kazni}e se u fiksnom iznosu
od 15.000,00 dinara izdavawem prekr{ajnog
naloga odgovorno lice u privrednom dru{tvu, odnosno drugom pravnom licu i fizi~ko lice.

H PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE

20. septembar 2017. godine

Vlasnik plovila iz stava 1. ovog ~lana
je du`an da u u roku od 3 meseca od dana stupawa na snagu ove odluke pribavi dozvolu za
kori{}ewe i ispo{tuje sve odredbe ove odluke.
Ako vlasnik plovila koja su postavqena do dana stupawa na snagu ove odluke ne
pribavi dozvolu za kori{}ewe u roku iz
stava 2. ovog ~lana, odnosno ako zahtev bude
odbijen, du`an je da ukloni plovilo i da
kori{}eni deo obale, vodnog prostora i
okolno vodno zemqi{te o~isti, sanira
o{te}ewa na obaloutvrdi, odnosno vrati u
prvobitno stawe o svom tro{ku.

^lan 20.

Stupawem na snagu ove odluke prestaju
da va`e odredbe poglavqa 5. Splavovi i restorani na vodi od ~lana 63. zakqu~no sa
~lanom 65. Odluke o postavqawu mawih
monta`nih objekata na javnim povr{inama
(„Slu`beni list grada Kraqeva“ broj 17/09
i 7/11).

^lan 21.

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

^lan 19.

Plovila koja su postavqena do dana stupawa na snagu ove odluke, mogu privremeno,
do realizacije Programa, ostati na mestu
na kojem su postavqena, samo ako je vlasniku tog plovila, po sprovedenom postupku iz
~lanova 3, 4. i 5. ove odluke, odobreno postavqawe plovila, uz pla}awe utvr|ene visine
iznosa zakupnine iz ove odluke.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-267/2017-I
Dana: 20. septembra 2017. godine

Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.
___________________________________________
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276.

Na osnovu ~lana 20. stav 1. ta~ka 26, ~lana 32. stav 1. ta~ka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik RS“, broj
129/07, 83/14- dr. zakon, 101/16 - dr. zakon),
~lana 54. Zakona o dobrobiti `ivotiwa
(„Slu`beni glasnik RS“, broj 41/09), ~lana
46. Zakona o veterinarstvu („Slu`beni glasnik RS“, broj 91/05, 30/10 i 93/12), ~lana 39.
Zakona o prekr{ajima („Slu`beni glasnik
RS’’, broj 65/13 i 13/16) i ~lana 16. stav 1.
ta~ka 25. i ~lan 26. stav 1. ta~ka 9. Statuta
grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva’’, broj 15/13 - pre~i{}en tekst),
Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 20. septembra 2017. godine,
donela je

ODLUKU
O USLOVIMA I NA^INU DR@AWA
DOMA]IH @IVOTIWA

I OP[TE ODREDBE

^lan 1.

Ovom odlukom ure|uju se bli`i uslovi
za dr`awe i za{titu doma}ih `ivotiwa na
teritoriji grada Kraqeva.

^lan 2.

Doma}im `ivotiwama u smislu ove odluke (u daqem tekstu: doma}e `ivotiwe)
smatraju se:
1. kopitari (kowi, magarci, mazge i mule),
2. papkari (goveda, ovce, koze i sviwe),
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3. ku}ni qubimci (psi i ma~ke),
4. kuni}i (ze~evi),
5. pernate `ivotiwe (koko{ke, }urke,
guske, patke i druge pernate `ivotiwe),
6. p~ele,
7. golubovi i
8. ukrasne i egzoti~ne `ivotiwe.
Dr`alac doma}ih `ivotiwa je svako
pravno ili fizi~ko lice, odnosno preduzetnik, koje ima pravo ~uvawa, dr`awa, uzgoja, gajewa, reprodukcije, transporta, kori{}ewa, prodaje na osnovu pismenog odobrewa vlasnika `ivotiwe i koje je odgovorno za `ivot, za{titu zdravqa i dobrobit
`ivotiwe.

^lan 3.

Dr`alac doma}ih `ivotiwa du`an je
da obezbedi odgovaraju}e uslove, odnosno odgovaraju}u negu, ishranu, higijenske uslove
i le~ewe doma}ih `ivotiwa, kao i da obezbedi da se dr`awem `ivotiwa ne zaga|uje
okolina i ne uznemiravaju tre}a lica.

^lan 4.

Dr`alac doma}ih `ivotiwa du`an je
da odmah prijavi uginu}e doma}e `ivotiwe
ili sumwu da je `ivotiwa obolela od neke
zarazne bolesti najbli`oj veterinarskoj
slu`bi ili nadle`noj veterinarskoj inspekciji u skladu sa posebnim propisima.
Dr`alac doma}ih `ivotiwa mora da
poseduje potvrdu ovla{}ene veterinarske
slu`be o redovnoj vakcinaciji doma}ih
`ivotiwa u skladu sa posebnim propisom.

^lan 5.

Uslovi i na~in dr`awa doma}ih `ivotiwa iz ~lana 1. ove odluke defini{u se u
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odnosu na podru~ja-zone grada Kraqeva
utvr|ene posebnom odlukom kojom se odre|uju elementi poreza na imovinu, a u kojoj se
nalazi objekat u kojem se dr`e doma}e `ivotiwe i u odnosu na vrstu objekta.
Objektom iz stava 1. ovog ~lana smatra
se:
1. objekat porodi~nog stanovawa,
2. objekat vi{eporodi~nog stanovawa,
3. ostali objekti u kojima se dr`e doma}e `ivotiwe (pomo}ni objekti, ogra|eni
prostori, kavezi, ko{nice i sl).

^lan 6.

Odredbe ove odluke ne primewuju se na
pravna i fizi~ka lica koja u vr{ewu svoje
redovne delatnosti, za koju su registrovana
u skladu sa zakonom, koriste `ivotiwe
(slu`beni psi) i kojima je predmet poslovawa ~uvawe ili uzgoj `ivotiwa (farme i odgajiva~nice pasa) shodno odredbama zakona
iz oblasti veterine, zakona iz oblasti ure|ivawa dobrobiti `ivotiwa i zakona iz
oblasti za{tite `ivotne sredine.

II DR@AWE DOMA]IH @IVOTIWA

^lan 7.

U objektima porodi~nog stanovawa i vi{eporodi~nog stanovawa, u smislu ~lana 5.
ove odluke, dozvoqeno je dr`awe ku}nih
qubimaca (pasa i ma~aka), kuni}a (ze~eva) i
ukrasnih i egzoti~nih `ivotiwa.
U ostalim objektima se mogu dr`ati doma}e `ivotiwe u skladu sa uslovima i na~inom utvr|enim ovom odlukom.
Vlasnici, odnosno korisnici objekata
u javnoj upotrebi, u smislu ove odluke, du`ni su da na vidnom mestu istaknu obave{tewe o slobodnom uvo|ewu, odnosno zabrani uvo|ewa doma}ih `ivotiwa u objekat.

20. septembar 2017. godine

III DR@AWE PASA I MA^AKA

^lan 8.

Na teritoriji grada Kraqeva mogu se, u
skladu sa odredbama ove odluke, dr`ati psi
i ma~ke u stanu, zgradi kolektivnog stanovawa, porodi~noj ku}i.
U jednom stanu zgrade kolektivnog stanovawa mogu se dr`ati najvi{e dva psa ili
dve ma~ke.
Podmladak `ivotiwa iz stava 2. ovog
~lana mo`e se dr`ati u stanu najdu`e do 3
meseca.
Za dr`awe vi{e `ivotiwa od broja
predvi|enog stavom 2. ovog ~lana potrebna
je pisana saglasnost ve}ine vlasnika stanova u zgradama kolektivnog stanovawa.
Izuzetno, psi i ma~ke se mogu dr`ati u
zajedni~kim prostorijama stambene zgrade
(perionica, prostorija za su{ewe ve{a,
prostorija za rad organa upravqawa zgradom, prostorija za sme{taj opreme za teku}e
odr`avawe zgrade), po prethodno pribavqenoj saglasnosti stambene zajednice, na na~in kojim se obezbe|uje wihova dobrobit, u
skladu sa zakonom kojim se ure|uje dobrobit
`ivotiwa.
Psi i ma~ke se mogu dr`ati u odgovaraju}em objektu i u dvori{tu zgrade kolektivnog stanovawa, dvori{tu poslovnog objekta,
dvori{tu porodi~ne ku}e, zajedni~kom dvori{tu porodi~ne ku}e i u dvori{tu sa ve}im brojem porodi~nih ku}a u posebnom
objektu, po prethodnoj pribavqenoj pisanoj
saglasnosti svih vlasnika stanova i posebnih delova stambene zgrade, suvlasnika porodi~ne ku}e, odnosno saglasnosti svih vlasnika porodi~nih ku}a.
U zajedni~kom stanu psi i ma~ke se mogu dr`ati ukoliko postoji pisana saglasnost svih suvlasnika.
Dozvoqeno je uvo|ewe pasa i ma~aka u
lift zgrade kolektivnog stanovawa ukoliko je prazan. Prilikom kori{}ewa lifta,
stepeni{ta i hodnika stambene zgrade, pas
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mora biti na povocu pod neposrednom kontrolom vlasnika odnosno dr`aoca.

^lan 9.

Objekat za dr`awe pasa iz ~lana 8. stav
3. ove odluke mora biti udaqen najmawe 5m
od najbli`e stambene zgrade ili poslovnog
objekta na susednoj parceli, odnosno ku}a u
dvori{tu sa ve}im brojem porodi~nih ku}a.

^lan 10.

Psi i ma~ke mogu se dr`ati pod uslovima i na na~in da se ne uznemiravaju tre}a
lica preko mere koja je uobi~ajena, s obzirom na prirodu i namenu nepokretnosti u
kojoj tre}a lica borave, kao i da se obezbedi
sigurnost i higijena.

^lan 11.

Prostor u kome se dr`e psi i ma~ke iz
~lana 8. ove odluke mora se redovno ~istiti
i odr`avati, a povremeno i dezinfikovati.

^lan 12.

Psi koji se dr`e kao ku}ni qubimci, a
koji predstavqaju opasnost po okolinu, dr`e se u skladu sa posebnim propisima kojim
se ure|uje na~in dr`awa pasa koji mogu
predstavqati opasnost po okolinu (opasni
psi).

^lan 13.
Ulazna kapija dvori{ta stambene zgrade, dvori{ta porodi~ne ku}e, zajedni~kog
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dvori{ta porodi~ne ku}e, dvori{ta sa ve}im brojem porodi~nih ku}a, ulazna vrata
stana u zgradi kolektivnog stanovawa u kojem se dr`i pas, mora biti vidno ozna~ena
tablom i crte`om i natpisom koji ukazuje
na prisustvo psa.

IV IZVO\EWE PASA I MA^AKA
^lan 14.

Povr{ine javne namene i povr{ine u
javnom kori{}ewu (u daqem tekstu: javne
povr{ine), u smislu odredaba ove odluke su:
javne saobra}ajne povr{ine, javne zelene
povr{ine, povr{ine oko objekta javne namene i neizgra|eno gra|evinsko zemqi{te
nameweno za ure|ewe ili izgradwu objekata
javne namene ili javnih povr{ina i povr{ine koje planskim dokumentom nisu odre|ene kao povr{ine javne namene, a dostupne
su ve}em broju gra|ana, kao {to su izgra|ene i ure|ene saobra}ajne i zelene povr{ine
unutar i izme|u blokova zgrada, izme|u
zgrada, unutar otvorenih tr`nih centara,
kolonada, pasa`a i sl.
Vlasnik, odnosno dr`alac psa je du`an
da psa izvodi na povocu i sa priborom za sanitarno ~i{}ewe zaga|ene povr{ine.
Vlasnik, odnosno dr`alac psa i ma~ke
koji ih izvodi snosi punu odgovornost za
wihovo pona{awe na javnoj povr{ini.

^lan 15.

Psi i ma~ke se mogu izvoditi samo ukoliko su vakcinisani protiv besnila i trajno obele`eni u skladu sa zakonom kojim se
ure|uje veterinarstvo.
Prilikom izvo|ewa pasa vlasnik ili
dr`alac du`an je da kod sebe ima potvrde o
izvr{enom obele`avawu i o vakcinaciji za
teku}u godinu.
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^lan 16.

Opasnog psa iz ~lana 12. ove odluke na
javnu povr{inu mogu izvoditi samo punoletna lica i to sa za{titnom korpom i na
povocu, u skladu sa posebnim propisima.
Izuzetno, pas sredweg rasta i veliki
pas (visine 55cm mereno u visini grebena)
mo`e se izvoditi bez za{titne korpe i povoca, ukoliko ispuwava uslove kojima se
ure|uje na~in i dr`awe pasa koji mogu
predstavqati opasnost za okolinu, tj. ukoliko je vlasnik odnosno dr`alac psa zajedno sa psom pro{ao predvi|enu obuku uz proveru stepena socijalizacije, o ~emu mora da
poseduje dokaz.
Prilikom izvo|ewa opasnog psa na javne povr{ine, lice koje ga izvodi du`no je
da sa sobom nosi potvrdu za psa, izdatu u
skladu sa posebnim propisim.

20. septembar 2017. godine

MATARU[KA BAWA
- desna obala reke Ibar po~ev od mosta
na reci Ibar nizvodno (dowi deo bedema).
Javne povr{ine iz stava 1. ovog ~lana
moraju se dezinfikovati na svaka 3 meseca.
Organizacija poslova dezinfekcije iz
prethodnog stava poverava se JKP „^isto}a“ iz Kraqeva.
Unutra{wa organizaciona jedinica
Gradske uprave nadle`na za komunalne poslove }e doneti re{ewe o postavqawu tabli
za zabraweno slobodno kretawe pasa i postavqawe kanti za odlagawe pse}eg i ma~ijeg
izmeta na javnim povr{inama na osnovu
predloga preduze}a koje obavqa delatnost
odr`avawa javnih zelenih povr{ina o lokacijama za postavqawe tabli sa natpisom,
odnosno oznakom zabraweno slobodno kretawe pasa i predlogom lokacija za postavqawe kanti za odlagawe pse}eg i ma~ijeg izmeta, a uz prethodnu saglasnost JP za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“.

^lan 17.

^lan 18.

Psi se mogu izvoditi i pu{tati da se
slobodno kre}u na slede}im javnim povr{inama:
KRAQEVO
- pojas trotoara Dositejeve ulice (leva
strana ulice posmatrano od Auto-moto dru{tva Kraqevo prema Magnohromu i to od
ugqare „Ogrev“ do Ma{inskog fakulteta);
- levom stranom obale reke Ibar (po~ev
od prostora pijace nizvodno);
- bedemom desne strane obale reke Ibar
(po~ev od mosta na reci Ibar kod parka
„Pqakin {anac“ nizvodno);
- na zelenoj povr{ini-padinama Ratarskog imawa;
- deo parka kod Doma dru{tvenih organizacija (ogra|en zatvoren prostor od 2030m2).
U[]E
- levom stranom uzvodno uz reku ibar po~ev od Ibarskog mosta do zaseoka Xelepi.

Ukoliko pas ili ma~ka prilikom izvo|ewa i kretawa zagade javnu povr{inu, vlasnik ili dr`alac je du`an da je bez odlagawa o~isti.
Ukoliko pas ili ma~ka prilikom izvo|ewa iz stana zagade zajedni~ke prostorije
stambene zgrade, dvori{te zgrade kolektivnog stanovawa, dvori{te zgrade kolektivnog stanovawa, zajedni~ko dvori{te porodi~ne ku}e i dvori{te sa ve}im brojem porodi~nih ku}a, dr`alac je du`an da zaga|enu povr{inu o~isti i opere, a po potrebi i
dezinfikuje.

^lan 19.

Ako pas ili ma~ka ozlede neko lice,
vlasnik, odnosno dr`alac `ivotiwa du`an
je da o tome odmah obavesti organ dr`avne
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uprave nadle`an za poslove veterinarske
inspekcije.

V DR@AWE OSTALIH DOMA]IH
@IVOTIWA

Kuni}i (ze~evi)

^lan 20.
U objektima porodi~nog i vi{eporodi~nog stanovawa, kao i ostalim objektima u
smislu ove odluke, mogu se dr`ati najvi{e
dva kuni}a (zeca) i to u prvoj i drugoj zoni.
Ostali objekti iz stava 1. ovog ~lana, u
smislu ove odluke moraju da budu izgra|eni
od tvrdog materijala, a ukoliko su objekti
ogra|eni prostor, kavez ili sl, pod mora da
bude izgra|en od tvrdog materijala koji mo`e da se ~isti i dezinfikuje.
U objektima iz ~lana 5. ove odluke u
ostalim zonama na teritoriji grada Kraqeva, kuni}i se mogu dr`ati na slede}i na~in:
Ukoliko se u wemu nalazi do 100 kuni}a
(ze~eva), mora da bude udaqen 7 metara od najbli`eg stambenog ili poslovnog objekta, 30
metara ukoliko se u wemu nalazi od 100 do
1000 kuni}a (ze~eva) i 50 metara ukoliko se
u wemu nalazi preko 1000 kuni}a (ze~eva).
Ukoliko se ostali objekti u kojima se
dr`e kuni}i (ze~evi) nalaze na povr{inama koje koristi vi{e vlasnika odnosno korisnika objekata porodi~nog i vi{eporodi~nog stanovawa na tim povr{inama, dr`alac kuni}a (ze~eva) je u obavezi da pribavi wihovu pisanu saglasnost.

Pernata `ivina

^lan 21.
U objektima u smislu ove odluke zabraweno je dr`awe pernate `ivine u prvoj i
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drugoj zoni, a u ostalim zonama u objektima
porodi~nog i vi{eporodi~nog stanovawa.
U ostalim objektima u ostalim zonama u
smislu ove odluke, dozvoqeno je dr`awe pernate `ivine, pod uslovima da je pomo}ni
objekat, kao i pod u ogra|enom prostoru ili
kavezu, izgra|en od tvrdog materijala koji
se mo`e lako ~istiti i dezinfikovati.
Pod u ostalim objektima u smislu ove
odluke mora da bude od vodonepropusnog materijala, sa nagibom prema kanalu za odvo|ewe vode i ne~isto}a u jamu za odlagawe
stajskog |ubriva.
Ostali objekti u smislu ove odluke koji
sadr`e do 100 jedinki vrste, moraju biti
udaqeni najmawe 7 metara od najbli`eg
stambenog ili poslovnog objekta.
Ostali objekti u smislu ove odluke koji
sadr`e preko 100 jedinki vrste, moraju biti udaqen najmawe 30 metara od najbli`eg
stambenog ili poslovnog objekta.
U ostalim objektima u smislu ove odluke mo`e se dr`ati pernata `ivina, pod
uslovom da ne ugro`avaju tre}a lica.
Ukoliko se ostali objekti u kojima se
dr`i pernata `ivina nalaze na povr{inama koje koristi vi{e vlasnika odnosno korisnika objekata porodi~nog i vi{eporodi~nog stanovawa na tim povr{inama, dr`alac pernate `ivine je u obavezi da pribavi wihovu pisanu saglasnost.

Golubovi

^lan 22.

U objektima u smislu ove odluke zabraweno je dr`awe golubova u prvoj zoni, a u
ostalim zonama u objektima porodi~nog i
vi{eporodi~nog stanovawa.
U ostalim objektima u smislu ove odluke dozvoqeno je dr`awe golubova, u ostalim
zonama pod uslovima da je pomo}ni objekat,
kao i pod u ogra|enom prostoru ili kavezu
izgra|en od tvrdog materijala koji se mo`e
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lako ~istiti i dezinfikovati, kao i da je
udaqen najmawe 10m od najbli`eg stambenog
ili poslovnog objekta.
Pod u ostalim objektima u smislu ove
odluke mora da bude od vodonepropusnog materijala, sa nagibom prema kanalu za odvo|ewe vode i ne~isto}a u jamu za odlagawe
stajskog |ubriva.

^lan 23.

Ostali objekti u smislu ove odluke u kojima se dr`e golubovi iz ~lana 22. ove odluke, moraju redovno da se ~iste i najmawe dva
puta godi{we dezinfikuju.
Dr`alac golubova mora da poseduje potvrdu ovla{}ene veterinarske slu`be o redovnoj vakcinaciji golubova u skladu sa posebnim propisom.
U ostalim objektima u smislu ove odluke mogu se dr`ati golubovi pod uslovom da
ne ugro`avaju tre}a lica.
Ukoliko se ostali objekti u kojima se
dr`e golubovi nalaze na povr{inama koje
koristi vi{e vlasnika odnosno korisnika
objekata porodi~nog i vi{eporodi~nog stanovawa na tim povr{inama, dr`alac golubova je u obavezi da pribavi wihovu pisanu
saglasnost.

20. septembar 2017. godine

liwak preko 10 ko{nica udaqen najmawe
50m od najbli`eg stambenog ili poslovnog
objekta, objekta za snabdevawe vodom i od
javnih puteva.
Ukoliko se p~eliwak iz stava 2. ovog
~lana nalazi na povr{inama koje koristi
vi{e vlasnika odnosno korisnika objekata
porodi~nog i vi{eporodi~nog stanovawa na
tim povr{inama, dr`alac ko{nica je u
obavezi da pribavi wihovu pisanu saglasnost.

Ukrasne i egzoti~ne `ivotiwe

^lan 25.

U objektima porodi~nog i vi{eporodi~nog stanovawa, kao i ostalim objektima
u smislu ove odluke, mogu se dr`ati ukrasne
i egzoti~ne ptice (kanarinci, papagaji, senice i sl.) u broju i na na~in kojim se ne
ugro`avaju tre}a lica.
U objektima porodi~nog stanovawa, kao
i ostalim objektima u smislu ove odluke a u
ciqu razmno`avawa i prodaje, mogu se dr`ati ukrasne i egzoti~ne ptice, samo pod
uslovom da se prethodno pribavi saglasnost
organa uprave nadle`nog za poslove veterinarske inspekcije.

P~ele
Kopitari i papkari
^lan 24.
^lan 26.
Zabraweno je dr`awe p~ela u prvoj zoni.
U drugoj zoni dozvoqeno je dr`awe p~ela pod uslovima da je p~eliwak do 10 ko{nica udaqen najmawe 10m od najbli`eg
stambenog ili poslovnog objekta i objekata
za snabdevawe vodom.
U tre}oj zoni i ostalim zonama dozvoqeno je dr`awe p~ela pod uslovima da je p~e-

Zabraweno je dr`awe kopitara i papkara u objektima u smislu ove odluke u prvoj i
drugoj zoni, a ostalim zonama u objektima
porodi~nog i vi{eporodi~nog stanovawa.
U ostalim objektima u smislu ove odluke, kopitari i papkari mogu se dr`ati u
ostalim zonama pod uslovom:
- da je objekat za sme{taj kopitara i
papkara sagra|en od tvrdog materijala, sa
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podovima od nepropustqivog materijala i
nagibom prema kanalu za odvo|ewe ne~isto}e u prihvatnu jamu ili |ubri{te,
- da je osvetqen,
- da je sa prirodnom ventilacijom i vratima okrenutim prema dvori{tu dr`aoca,
- da je |ubri{te za ~vrst stajwak izgra|eno od tvrdog gra|evinskog materijala tako da ne dozvoqava propu{tawe i oticawe
ne~isto}e i zaga|ivawe okoline,
- da je prihvatna jama za osoku izgra|ena od ~vrstog nepropustivog gra|evinskog
materijala, otpornog na dejstvo otpadnih
materija, sa poklopcem, tako da spre~ava
propu{tawe i izlivawe osoke,
- da se |ubri{te i prihvatna jama redovno prazne, a sadr`aj prevozi transportnim
sredstvima koja onemogu}avaju prosipawe i
zaga|ivawe okoline.

^lan 27.

U ostalim objektima - u ogra|enom prostoru, mo`e se dr`ati odre|en broj kopitara i papkara zavisno od povr{ine objekta i
to:
1. goveda, kowi, magarci, mazge i mule po jedna `ivotiwa na prvih 10 m2, a na svakih slede}ih 5 m2 jo{ po jedna `ivotiwa,
2. ovce, koze i sviwe - po jedna `ivotiwa na svaka 2 m2.

^lan 28.
Ostali objekti u smislu ove odluke za
dr`awe `ivotiwa iz ~lana 27. stav 1.ta~ka
1. ove odluke moraju biti udaqeni od stambenog ili poslovnog objekta na susednoj parceli najmawe 20 metara.
Objekti za dr`awe `ivotiwa iz ~lana
27. stav 1. ta~ka 2. ove odluke moraju biti
udaqeni od stambenog ili poslovnog objekta
na susednoj parceli najmawe 20 metara.
Prihvatna jama ili |ubri{te iz ~lana
26. ove odluke moraju biti udaqeni od stam-
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benog ili poslovnog objekta na susednoj parceli najmawe 15 metara, a od ~esme, bunara
ili drugog izvora vodosnabdevawa najmawe
20 metara.
Prihvatna jama ili |ubri{te ne sme
biti na vi{oj koti od ~esme, bunara ili
drugog izvora vodosnabdevawa.

^lan 29.

U zajedni~kom dvori{tu kopitari i
papkari mogu se dr`ati pod uslovima propisanim ~lanovima ove odluke, samo ako postoji saglasnost svih korisnika zajedni~kog dvori{ta.

VI HVATAWE I ODUZIMAWE
DOMA]IH @IVOTIWA I
NE[KODQIVO UKLAWAWE
UGINULIH DOMA]IH
@IVOTIWA

^lan 30.
Doma}e `ivotiwe iz ~lanova 1. i 2. ove
odluke koje se dr`e i gaje na na~in i na podru~jima suprotno odredbama ove odluke oduzimaju se i sme{taju na posebno ure|enom
prostoru (u daqem tekstu: privremeno prihvatili{te za `ivotiwe).
Poslove hvatawa i oduzimawa doma}ih
`ivotiwa obavqa preduze}e ili preduzetnik kome je povereno obavqawe tih poslova
u skladu sa zakonom.
Tro{kovi hvatawa i oduzimawa doma}ih `ivotiwa, prevoza i sme{taja `ivotiwa, le~ewe, ishrana, vakcinisawe i ne{kodqivo uklawawe iz stava 1. ovog ~lana padaju na teret dr`aoca uhva}ene i oduzete `ivotiwe, ako je isti poznat.
Ako je dr`alac `ivotiwe iz stava 1.
ovog ~lana nepoznat, tro{kovi iz stava 3.
ovog ~lana obezbe|uju se iz sredstava buxeta
grada.
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Uhva}ene i oduzete `ivotiwe iz stava 1.
ovog ~lana ~uvaju se u privremenom prihvatili{tu tri dana i du`e, ukoliko to zahtevaju veterinarsko - sanitarni razlozi.
Nad `ivotiwama koje se stavqaju u privremeno prihvatili{te mora se izvr{iti
dezinsekcija i dehelmintizacija (~i{}ewe
crevnih parazita) prilikom prijema u isto.
@ivotiwe sme{tene u privremeno prihvatili{te moraju se redovno hraniti i pojiti.
Privremeno prihvatili{te mora imati dovoqno odgovaraju}eg prostora za sme{taj `ivotiwa, i mora se redovno higijenski odr`avati i dezinfikovati.
@ivotiwe koje se sme{taju u privremeno prihvatili{te moraju biti obele`ene,
svaka posebno na odgovaraju}i na~in - rednim brojevima, a mora se voditi posebna
evidencija za svaku `ivotiwu o datumu i
mestu hvatawa i oduzimawa, zdravstvenom
stawu i kona~nom postupku sa wom (trajno
obele`avawe, sterilizacija, udomqavawe,
ne{kodqivo uklawawe itd.)
O uhva}enim i oduzetim `ivotiwama
odmah, a najkasnije u roku od 24 ~asa obave{tava se veterinarska inspekcija i komunalna inspekcija, a poznati vlasnik, odnosno dr`alac ovih `ivotiwa najkasnije u
roku od 3 dana od dana wihovog hvatawa.
Ukoliko `ivotiwe obole u privremenom prihvatili{tu, moraju se smestiti u
poseban objekat i le~iti, a ako obole od zaraznih bolesti, na~in le~ewa odre|uje veterinarska organizacija.
Ukoliko `ivotiwe uginu u privremenom prihvatili{tu, nadle`na veterinarska slu`ba obavezno utvr|uje uzrok uginu}a, a le{evi uginulih `ivotiwa uni{tavaju se na ne{kodqiv na~in.
Ako vlasnik, odnosno dr`alac ne preuzme `ivotiwu iz privremenog prihvatili{ta ili je isti nepoznat, takva `ivotiwa
mo`e biti ustupqena nau~no - istra`iva~koj i drugim sli~nim ustanovama, ili biti
ustupqena (udomqena) pravnom ili fizi~kom licu, odnosno mo`e biti uni{tena savremenim metodama na human na~in.
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Ne{kodqivo uklawawe le{eva `ivotiwa iz objekata za uzgoj i dr`awe, u smislu
ove odluke, vr{i se u skladu sa zakonom.

VII MERE ZABRANE

^lan 31.

Zabraweno je:
1. dr`awe doma}ih `ivotiwa i izvo|ewe pasa i ma~aka u smislu ove odluke, suprotno uslovima i na~inu propisanim ovom
odlukom;
2. napu{tawe doma}ih `ivotiwa;
3. hvatawe i uklawawe doma}ih `ivotiwa, osim od strane ovla{}ene organizacije ili slu`be u skladu sa postupkom i na~inom propisanim ovom odlukom;
4. ostavqawe le{eva uginulih `ivotiwa i wihovih delova na javnim povr{inama;
5. sahrawivawe uginulih `ivotiwa i
wihovih delova van mesta odre|enog za tu
svrhu;
6. uvo|ewe doma}ih `ivotiwa u sve
objekte za javnu upotrebu tj. koje koriste organi dr`avne uprave i lokalne samouprave;
objekte i prostorije za zdravstvenu za{titu
gra|ana; objekte i dvori{te objekata i prostorije u kojim se obavqa vaspitno-obrazovna delatnost i obezbe|uje sme{taj, boravak
i ishrana dece, u~enika i studenata; objekte za proizvodwu, kontrolu i promet lekova; objekte za proizvodwu, sme{taj i promet
`ivotnih namirnica; verske objekte, javna
kupali{ta i na druga javna mesta gde se okupqa ve}i broj gra|ana, osim pasa vodi~a za
slepa i slabovida lica;
7. izvo|ewe doma}ih `ivotiwa na javne
povr{ine radi ispa{e;
8. pojewe doma}ih `ivotiwa na javnim
~esmama i bunarima namewenim za vodosnabdevawe gra|ana;
9. dr`awe pasa koji lajawem ili zavijawem ometaju mir u stambenoj zgradi i susedstvu;
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10. dr`awe pasa i ma~aka i ostavqawe
istih bez nadzora vlasnika odnosno dr`aoca na balkonima, terasama, lo|ama koje pripadaju stanu, zajedni~kim dvori{tima i
prostorijama (tavanima, podrumima, ve{ernicama i sl.) stambenih zgrada;
11. hrawewe `ivotiwe neobra|enim klani~nim otpacima i drugim otpadom organskog porekla koji mo`e biti izvor hrane
glodarima (mi{, pacov i sl.) na javnim povr{inama i mestima za odlagawe komunalnog otpada.

VIII NADZOR

^lan 32.
Nadzor nad sprovo|ewem ove odluke vr{i Gradska uprava preko unutra{we organizacione jedinice nadle`ne za poslove
inspekcije i komunalno-policijske poslove, u skladu sa ovla{}ewima zasnovanim za
zakonu.

IX KAZNENE ODREDBE

^lan 33.

Za prekr{aj iz ~lana 3. ove odluke kazni}e se pravno lice nov~anom kaznom u iznosu od 150.000,00 dinara, preduzetnik nov~anom kaznom u iznosu od 30.000,00 dinara i
fizi~ko lice i odgovorno lice u pravnom
licu u iznosu od 15.000,00 dinara.
Za prekr{aj iz ~lana 7, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28. i 31. stav 1. ta~ka 1. i ta~ka 2.
ove odluke kazni}e se pravno lice nov~anom
kaznom u iznosu od 75.000,00 dinara, preduzetnik nov~anom kaznom u iznosu od 50.000,00
dinara i fizi~ko lice i odgovorno lice u
pravnom licu u iznosu od 20.000,00 dinara.
Za prekr{aj iz ~lana 8. stav 2, ~lana 12,
~lana 16. stav 1. i 2, ~lana 31. stav 1. ta~ka 4.
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ove odluke kazni}e se pravno lice nov~anom
kaznom u iznosu od 150.000,00 dinara, preduzetnik nov~anom kaznom u iznosu od 75.000,00
dinara i fizi~ko lice i odgovorno lice u
pravnom licu u iznosu od 25.000,00 dinara.
Za prekr{aj iz ~lana 7, ~lana 8. stav 3,
4, 7. i 8, ~lana 31. stav 1. ta~ka 5. i 9. ove odluke, kazni}e se pravno lice nov~anom kaznom u iznosu od 20.000,00 dinara, preduzetnik nov~anom kaznom u iznosu od 50.000,00
dinara i fizi~ko lice i odgovorno lice u
pravnom licu u iznosu od 10.000,00 dinara.
Za prekr{aj iz ~lana 8. stav 5. i 6, ~lana 9, ~lana 10, ~lana 11, ~lana 14. stav 2,
~lana 15. stav 1. i 2, ~lana 16. stav 3, ~lana
17. stav 2, 3. i 4, ~lana 29. ove odluke kazni}e se pravno lice nov~anom kaznom u iznosu
od 50.000,00 dinara, preduzetnik nov~anom
kaznom u iznosu od 20.000,00 dinara i fizi~ko lice i odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 10.000,00 dinara.
Za prekr{aj iz ~lana 18. i ~lana 19,
~lana 31. stav 1. ta~ka 6, 10. i 11. ove odluke, kazni}e se pravno lice nov~anom kaznom
u iznosu od 30.000,00 dinara, preduzetnik
nov~anom kaznom u iznosu od 15.000,00 dinara i fizi~ko lice i odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 5.000,00 dinara.
Za prekr{aj iz ~lana 31.stav 1. ta~ka 3,
7. i 8. ove odluke, kazni}e se pravno lice
nov~anom kaznom u iznosu od 100.000,00 dinara, preduzetnik nov~anom kaznom u iznosu od 75.000,00 dinara i fizi~ko lice i odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od
20.000,00 dinara.

H PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE

^lan 34.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavqivawa u „Slu`benom listu grada Kraqeva“.
Stupawem na snagu ove odluke prestaje
da va`i Odluka o dr`awu pasa i ma~aka na
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teritoriji grada Kraqeva („Slu`beni list
grada Kraqeva“, broj 22/15) i odredbe ~lana
104, 105, 106, 107. i 108. Odluke o komunalnom ure|ewu („Slu`beni list op{tine Kraqevo“, broj 10/98, 21/98 i 15/99 i „Slu`beni
list grada Kraqeva“ broj 10/09, 17/09, 12/10
i 16/10).

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-268/2017-I
Dana: 20. septembra 2017. godine
Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.
___________________________________________

277.

20. septembar 2017. godine

Odluka) („Slu`beni list grada Kraqeva“,
broj 17/2015), ~lan 4. stav 1. mewa se tako da
glasi:
„Gradsko ve}e grada Kraqeva, u okviru
sredstava obezbe|enih godi{wim Programom ure|ivawa gra|evinskog zemqi{ta, na
predlog JP za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“, donosi Program zimskog odr`avawa javnih povr{ina, a radi
realizacije Programa, JP za ure|ivawe
gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“, sa JKP
„Putevi“ i JKP „^isto}a“, zakqu~uje ugovor o ure|ivawu me|usobnih prava, obaveza
i odgovornosti“.

^lan 2.

U ~lanu 5. stav 5. Odluke se bri{e.

Na osnovu ~lana 20. stav 1. ta~ka 5. i
~lana 32. stav 1. ta~ka 6. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Slu`beni glasnik RS“, broj
129/07, 83/14 - dr. zakon i 101/16 - dr. zakon),
~lana 3. Zakona o komunalnim delatnostima
(„Slu`beni glasnik RS“, broj 88/11 i
104/16), ~lana 35. stav 2. i ~lana 39. stavovi
1. i 3. Zakona o prekr{ajima („Slu`beni
glasnik RS“, broj 65/13, 13/16 i 98/16 - odluka US), ~lana 16. stav 1. ta~ke 32. i 45. i ~lana 26. stav 1. ta~ka 9. Statuta grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj
15/13 - pre~i{}en tekst),
Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 20. septembra 2017. godine,
donela je

ODLUKU
O IZMENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O ^I[]EWU SNEGA I LEDA
NA TERITORIJI GRADA KRAQEVA
^lan 1.
U Odluci o ~i{}ewu snega i leda na teritoriji grada Kraqeva (u daqem tekstu:

^lan 3.

U ~lanu 6. Odluke posle stava 1. dodaje
se stav 2. koji glasi:
„Upravnik stambene zajednice zgrade za
kolektivno stanovawe je u obavezi da organizuje poslove iz stava 1. ovog ~lana“.

^lan 4.

U ~lanu 7. Odluke mewa se stav 2. tako
da glasi:
„O uklawawu snega i leda sa krovova
stambenih zgrada za kolektivno stanovawe,
ako sneg predstavqa opasnost po prolaznike, bezbednost stanara i drugih lica ili same zgrade, stara se stambena zajednica preko
svojih organa, odnosno skup{tine stambene
zajednice i upravnika stambene zajednice,
odnosno stanari stambene zgrade, ukoliko
skup{tina stambene zajednice nije formirana“.
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^lan 5.

U ~lanu 10. Odluke mewa se stav 1. tako
da glasi:
„Nov~anom kaznom u iznosu od
100.000,00 dinara kazni}e se za prekr{aj
javno komunalno preduze}e ili drugo pravno lice kome su povereni poslovi, ako ne izvr{i obaveze ili postupi suprotno odredbama ~lana 3, 4. i 5. ove odluke“.
U ~lanu 10. odluke mewa se stav 2. tako
da glasi:
„Nov~anom kaznom od 20.000,00 dinara
kazni}e se za prekr{aj i odgovorno lice u
javnom komunalnom preduze}u ili drugom
pravnom licu kome su povereni poslovi,
ako ne izvr{i obaveze ili postupi suprotno odredbama ~lana 3, 4. i 5. ove odluke“.
U ~lanu 10. Odluke dodaje se stav 3. koji
glasi:
„Za nov~ane kazne iz stava 1. i 2. ovog
~lana izdaje se prekr{ajni nalog“.

^lan 6.
U ostalom delu Odluka o ~i{}ewu snega
i leda na teritoriji grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 17/2015),
ostaje nepromewena.
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Na osnovu ~lana 20. stav 1. ta~ka 24, 35.
i 39. i ~lana 32. stav 1. ta~ka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik
RS“, broj 129/07, 83/14 - dr. zakon i 101/16 dr. zakon), ~lana 146. Zakona o planirawu i
izgradwi („Slu`beni glasnik RS“, broj
72/09, 81/09 - ispr, 64/10 - odluka US, 24/11,
121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US,
98/13 - odluka US, 132/14 i 145/14), ~lana 6.
stav 1. ta~ka 3, 9. i 10, a u vezi sa ~lanom 60.
Zakona o finansirawu lokalne samouprave
(„Slu`beni glasnik RS“, broj 62/06, 47/11,
93/12, 99/13 - uskla|eni din. izn., 125/14 uskla|eni din. izn, 95/15 - uskla|eni din.
izn, 83/16, 91/16 - uskla|eni din. izn. i
104/16 - dr. zakon), ~lana 2. i 46. Zakona o
inspekcijskom nadzoru („Slu`beni glasnik RS“ broj 36/15), ~lana 9. stav 2. i ~lana
16. Zakona o komunalnoj policiji („Slu`beni glasnik RS“ broj 51/09), ~lana 35. i
39. Zakona o prekr{ajima („Slu`beni glasnik RS“, broj 65/13, 13/16 i 98/16 - odluka
US), ~lana 16. stav 1. ta~ka 22, 32. i 45, ~lana 26. stav 1. ta~ka 9. i 16. i ~lana 121. stav
2. Statuta grada Kraqeva („Slu`beni list
grada Kraqeva“, broj 15/13 - pre~i{}en
tekst),
Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 20. septembra 2017. godine,
donela je

^lan 7.

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-269/2017-I
Dana: 20. septembra 2017. godine
Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.
___________________________________________

O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O POSTAVQAWU KIOSKA NA JAVNIM
POVR[INAMA

^lan 1.

U Odluci o postavqawu kioska na javnim povr{inama („Slu`beni list grada
Kraqeva“, broj 20/10), ~lan 3. mewa se tako
da se posle stava dodaje stav 2. koji glasi:
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„Za zauze}e javne povr{ine za postavqawe rashladnih ure|aja pored kioska pla}a
se lokalna komunalna taksa u korist buxeta
grada Kraqeva u skladu sa posebnom odlukom“.

^lan 2.

U ~lanu 4. posle stava 3. dodaju se novi
stavovi od 4. do 9. tako da glase:
„U zavisnosti od veli~ine prostora neposredno uz, odnosno pored kioska (iza gra|evinske linije na kojoj su isti postavqeni), mogu se postaviti najvi{e 2 rashladna
ure|aja za prodaju industrijski pakovanog
sladoleda, odnosno prodaju industrijski
pakovanih napitaka.
Rashladni ure|aji mogu biti vertikalnog („dube}eg“) i horizontalnog („le`e}eg“)
tipa, ~iji gabariti (pojedina~no) u osnovi
mogu zauzeti najvi{e 1,0 m2 javne povr{ine.
Ukupna zauzetost javne povr{ine postavqawem rashladnih ure|aja vertikalnog („dube}eg“) tipa mo`e biti najvi{e 1,0m2, a za
ure|aje horizontalnog („le`e}eg“) tipa najvi{e 1,5 m2.
Rashladni ure|aji postavqeni pored
kioska ne smeju da ometaju poslovawe ostalih subjekata u neposrednoj okolini, pe{a~ki saobra}aj, pristup interventnih vozila i vozila za snabdevawe, preglednost
odvijawa kolskog i biciklisti~kog saobra}aja.
Kod postavqawa rashladnih ure|aja mora se obezbediti slobodna {irina trotoara
od najmawe 2,20 m za neometan prolaz pe{aka.
Rashladni ure|aji, pripadaju}e instalacije i prostor oko ure|aja i kioska moraju se odr`avati u ispravnom i urednom stawu, uz obezbe|ewe odgovaraju}e opreme za
prikupqawe i odno{ewe otpadaka.
Rashladni ure|aji se postavqaju uz, odnosno pored kioska, na period do 1 godine,
uz mogu}nost produ`ewa na isti period, a
najdu`e do isteka zakupnine javne povr{i-
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ne za postavqawe kioska, odnosno isteka
odobrewa za postavqawe kioska“.

^lan 3.
U ~lanu 18. stav 3. bri{e se.
Dosada{wi stav 3. postaje stav 2.

^lan 4.

U ~lanu 21. posle stava 3. dodaje se novi
stav 4. tako da glasi:
„Rok za zauze}e javne povr{ine na dodeqenom mestu za postavqawe kioska mo`e se
produ`iti na dodatni period, do nove dodele mesta, putem javnog ogla{avawa, ali ne
du`e od 5 godina“.

^lan 5.

U ~lanu 23. posle stava 1. dodaje se novi
stav 2. tako da glasi:
„Gradona~elnik grada Kraqeva zakqu~uje u ime grada Kraqeva aneks ugovora o zakupu javne povr{ine radi produ`ewa perioda zauze}a postavqawem kioska u slu~ajevima utvr|enim ~lanom 21. stav 4. ove odluke, u roku od 15 dana pre isteka perioda zauze}a utvr|enog ugovorom iz ~lana 25. ove
odluke“.

^lan 6.

U ~lanu 27. posle stava 2. dodaju se novi
stavovi 3. i 4. koji glase:
„Odobrewe za postavqawe rashladnih
ure|aja na javnim povr{inama pored kioska izdaje organizaciona jedinica Gradske
uprave nadle`na za komunalne poslove.
Uz zahtev za izdavawe odobrewa za postavqawe rashladnih ure|aja podnosi se:
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- odobrewe za postavqawe kioska;
- dokaz o obavqawu delatnosti;
- situaciona skica javne povr{ine koja
se zauzima postavqawem rashladnih ure|aja (sa ta~nim merama i podacima koje defini{u prostor na kojoj se postavqa rashladni ure|aj: polo`aj i osnovni gabarit kioska, polo`aj kolovoza - ulice, {irina trotoara i dr.), ura|ena u odgovaraju}oj razmeri, overena licencnim pe~atom i potpisana
od strane lica odgovaraju}e stru~ne spreme
tehni~ke struke i podnosioca zahteva;
- dokaz o uplati nov~anih obaveza koje
prethode izdavawu odobrewa i druge potrebne dokaze.“
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brewe za postavqawe rashladnih ure|aja
pored kioska“.

^lan 9.

U ~lanu 31. stav 1. alineja 4. mewa se tako da glasi:
„- pro{irewe gabarita kioska, postavqawe nadstre{nica, drugih ure|aja (osim rashladnih) ili stvari ispred i oko kioska ili
preduzimawe drugih radwi koje mewaju izgled kioska bez odobrewa nadle`nog organa“.

^lan 10.
^lan 7.

U ~lanu 28. posle stava 4. dodaje se novi
stav 5. tako da glasi:
„Odobrewe za postavqawe rashladnih
ure|aja pored kioska sadr`i: podatke o
imaocu odobrewa za postavqawe rashladnih
ure|aja pored kioska, lokaciju (broj katastarske parcele, ulicu i druge podatke koji
bli`e odre|uju mesto postavqawa rashladnih ure|aja), veli~inu rashladnih ure|aja
i rok zauze}a javne povr{ine, po~etak pla}awa zauze}a, uslove postavqawa rashladnih ure|aja i obavezu da vlasnik ukloni
rashladne ure|aje pre isteka odobrenog roka (u slu~ajevima kada to zahteva izvo|ewe
gra|evinskih ili drugih radova na javnoj
povr{ini ili susednim objektima, u slu~ajevima kada to zahteva javni interes, po posebnom nalogu nadle`ne inspekcije ili komunalne policije, kao i druge uslove za postavqawe rashladnih ure|aja)“.

^lan 32. mewa se tako da glasi:
„Nadle`na inspekcija }e nalo`iti
uklawawe kioska ili rashladnih ure|aja
postavqenih pored kioska o tro{ku vlasnika ako:
- postavi kiosk ili rashladne ure|aje
bez odobrewa nadle`ne organizacione jedinice Gradske uprave, kao i u slu~aju kada je
odobrewe isteklo;
- kiosk ili rashladni ure|aji u toku
upotrebe izgube upotrebnu i estetsku vrednost;
- kiosk ili rashladni ure|aji ugro`avaju bezbednost saobra}aja, ili protivpo`arni put;
- pro{iri gabarit kioska, postavi nadstre{nicu, druge ure|aje ili stvari i preduzme druge radwe koje mewaju izgled kioska;
- se raskine ugovor o zakupu javne povr{ine;
- postavqawem rashladnih ure|aja zauzme ve}u javnu povr{inu od povr{ine utvr|ene ~lanom 4. ove odluke“.

^lan 8.
U ~lanu 29. posle stava 1. dodaje se novi
stav 2. koji glasi:
„Stavqawem van snage odobrewa za postavqawe kioska stavqa se van snage i odo-

^lan 11.
^lan 34. mewa se tako da glasi:
„U vr{ewu inspekcijskog nadzora nad-
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le`ni inspektor du`an je da vlasniku kioska re{ewem naredi uklawawe kioska, ako
su postavqeni bez odobrewa ili suprotno
izdatom odobrewu i odredbama ove odluke.
Nadle`ni inspektor naredi}e vlasniku, odnosno korisniku kioska da odmah
ukloni kiosk i stvari koje se nalaze u wemu
pod pretwom prinudnog izvr{ewa.
Ako se lice iz stava 2. ovog ~lana ne nalazi na licu mesta, nadle`ni inspektor }e,
bez saslu{awa stranke, doneti re{ewe kojim }e se nalo`iti da se kiosk, kao i stvari koje se nalaze u ili ispred kioska, uklone u odre|enom roku, koji se mo`e odrediti
i na ~asove. Re{ewe se pribija, odnosno lepi na kiosk, odnosno na stvari koje se nalaze ispred kioska, kao i na oglasnu tablu
Gradske uprave, uz nazna~ewe dana i ~asa
kada je pribijeno, odnosno nalepqeno i time se smatra da je dostavqawe izvr{eno.
Uklawawe ili uni{tewe re{ewa ne uti~e
na vaqanost dostavqawa.
Protiv re{ewa komunalnog inspektora
o uklawawu objekta mo`e se podneti `alba
Gradskom ve}u grada Kraqeva u roku od 8 dana od dana dostavqawa re{ewa. @alba na
re{ewe iz stava 1. ovog ~lana ne odla`e wegovo izvr{ewe.
Ako lice ne postupi po datom nalogu,
nadle`ni inspektor izvr{i}e uklawawe
kioska na teret vlasnika, odnosno korisnika, preko drugog lica.“
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luke izvr{i}e se prinudnim putem na teret
vlasnika kioska.
Prilikom sprovo|ewa prinudnog izvr{ewa, kiosk se pe~ati i uklawa zajedno sa
stvarima i robom koja se u wemu nalazi,
ukoliko vlasnik kioska nije ispraznio kiosk. Za zate~ene stvari robu u kiosku grad
Kraqevo ne snosi odgovornost.
Ukoliko je objekat koji je se uklawa
prinudnim putem prikqu~en na komunalnu
infrastrukturu, upravqa~ te infrastrukture je du`an da, na nalog komunalnog inspektora, odnosno organizacione jedinice
Gradske uprave nadle`ne za poslove izvr{ewa re{ewa, onemogu}i weno daqe kori{}ewe, odnosno iskqu~i kiosk sa iste.“

^lan 14.

^lan 37. stav 3. alineja 4. mewa se tako
da glasi:
„Uklawawe kioska ~iji je vlasnik nepoznat, a isti je o{te}en ili ruiniran vr{i se na teret javnog preduze}a koje upravqa ili se stara o odr`avawu javne povr{ine sa koje je kiosk uklowen, ili na teret
grada Kraqeva, ili na teret lica kome su
povereni ovi poslovi.“

^lan 15.
^lan 12.
^lan 35. mewa se tako da glasi:
„Ukoliko vlasnik kioska ne postupi po
re{ewu iz ~lana 34. ove odluke, donosi se zakqu~ak o dozvoli izvr{ewa koji se dostavqa
kao i re{ewe i koji se sprovodi prinudnim
putem u roku utvr|enim zakqu~kom.“

^lan 13.
^lan 36. mewa se tako da glasi:
„Uklawawe kioska iz ~lana 35. ove od-

U ~lanu 40. stav 2. umesto re~i: „koju
sprovodi organ nadle`an za izvr{ewe“,
treba da stoji: „JKP „^isto}a“ Kraqevo
ili lice kome su povereni ovi poslovi, uz
saglasnost organizacione jedinice Gradske
uprave nadle`ne za izvr{ewe re{ewa.“
U ~lanu 40. posle stava 3. dodaju se novi
stavovi 4. i 5. tako da glase:
„Ako prinudno ukloweni kiosk nije
mogao biti prodat na odr`anoj javnoj licitaciji ili je o~igledno da }e tro{kovi licitacije biti nesrazmerni sa o~ekivanim
iznosom dobijenim prodajom ili postoji
opasnost od propadawa kioska, prinudno
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ukloweni kiosk }e se prodati u slobodnoj
prodaji.
Ako se kupac ne mo`e prona}i u roku od
6 meseci od dana uklawawa kioska, a vlasnik nije preuzeo kiosk, prinudno ukloweni kiosk mo`e da se upotrebi kao op{te dobro, mo`e da se preda u vlasni{tvo preduze}u ili licu kome je objekat poveren na ~uvawe ili se mo`e uni{titi.“
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nara“, a u stavu 1. ta~ka 4) umesto re~i: „postavi druge ure|aje“, treba da stoji: „postavi
rashladne ure|aje bez odobrewa nadle`ne organizacione jedinice Gradske uprave“.
U ~lanu 43. posle stava 1. dodaje se novi
stav 2. tako da glasi:
„Za nov~anu kaznu iz stava 1. ta~ka 4.
ovog ~lana, izdaje se prekr{ajni nalog“.

^lan 19.
^lan 16.
^lan 41. mewa se tako da glasi:
„Nadzor nad sprovo|ewem ove odluke vr{i Gradska uprava grada Kraqeva preko komunalne inspekcije i komunalne policije.
U vr{ewu poslova inspekcijskog nadzora komunalni inspektor i komunalni policajac ima pravo i du`nost da postupa u
skladu sa zakonskim ovla{}ewima i ovla{}ewima iz ove odluke“.

U ~lanu 44. stav 1. umesto re~i: „od 2.500
do 75.000 dinara“, treba da stoji: “20.000,00
dinara“, a u stavu 1. ta~ka 3) umesto re~i: „postavi druge ure|aje“, treba da stoji: „postavi
rashladne ure|aje bez odobrewa nadle`ne organizacione jedinice Gradske uprave“.
U ~lanu 44. posle stava 1. dodaje se novi
stav 2. tako da glasi:
„Za nov~anu kaznu iz stava 1. ta~ka 3.
ovog ~lana izdaje se prekr{ajni nalog“.

^lan 17.
^lan 20.
U ~lanu 42. stav 1. umesto re~i: „od
50.000 do 1.000.000 dinara“, treba da stoji:
“30.000,00 dinara“, a u stavu 1. ta~ka 4) umesto re~i: „postavi druge ure|aje“, treba da
stoji: „postavi rashladne ure|uje bez odobrewa nadle`ne organizacione jedinice
Gradske uprave“.
U ~lanu 42. stav 2. umesto re~i: „od 2.500
do 75.000 dinara“ treba da stoji: “15.000,00
dinara“.
U ~lanu 42. posle stava 2. dodaju se novi
stavovi 3. i 4. tako da glase:
„Za nov~anu kaznu iz stava 1. ta~ka 4.
ovog ~lana, izdaje se prekr{ajni nalog.
Za nov~anu kaznu iz stava 3. ovog ~lana,
izdaje se prekr{ajni nalog“.

^lan 18.
U ~lanu 43. umesto re~i: „od 5.000 do
250.000 dinara“, treba da stoji: “30.000,00 di-

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-270/2017-I
Dana: 20. septembra 2017. godine

Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.
___________________________________________

279.

Na osnovu ~lana 20. stav 1. ta~ka 18. i
~lana 32. stav 1. ta~ka 6. Zakona o lokalnoj
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samoupravi („Slu`beni glasnik RS“, broj
129/07, 83/2014 - dr. zakon i 101/2016 - dr. zakon), ~lana 146. stav 3. Zakona o planirawu
i izgradwi („Slu`beni. glasnik RS“, broj
72/09, 81/09 - ispravka, 64/10-US, 24/11 i
121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US,
98/13 - odluka US, 132/14 i 145/14), ~lana 2.
i 46. Zakona o inspekcijskom nadzoru
(„Slu`beni glasnik RS, broj 36/15), ~lana 9.
stav 1. ta~ka 4. i ~lana 16. Zakona o komunalnoj policiji („Slu`beni glasnik RS,
broj 51/09), ~lana 35. i 39. Zakona o prekr{ajima („Slu`beni glasnik RS“, broj 65/13,
13/16 i 98/16 - odluka US) i ~lana 16. stav 1.
ta~ka 18. i 32. i ~lana 26. stav 1. ta~ka 9. i
~lana 121. Statuta grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 15/13 - pre~i{}en tekst),
Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 20. septembra 2017. godine,
donela je
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poprsje, bista, reqef i sl.), spomen plo~a
ili drugo spomen obele`je koje obele`ava
doga|aj ili li~nost zna~ajnu za grad Kraqevo, nacionalnu istoriju i kulturu ili
svetsku istoriju i kulturu.
Skulpturalno delo u smislu ove odluke
je delo koje se zbog svoje umetni~ke vrednosti postavqa na povr{inama javne namene.

^lan 3.
Povr{ine javne namene (u daqem tekstu:
javne povr{ine) u smislu ove odluke su ulice, trgovi, skverovi, ure|ene re~ne obale,
mostovi, pasarele, nadvo`waci, podvo`waci, javne zelene povr{ine, parkovi, objekti
javne namene (u javnoj i ostalim oblicima
svojine), kao i zemqi{te u javnoj svojini
oko ovih objekata, pasa`i i fasade ostalih
objekata koji se nalaze ili su orijentisani
prema regulacionoj liniji, odnosno javnoj
povr{ini.

ODLUKU
O POSTAVQAWU I ODR@AVAWU
SPOMENIKA NA TERITORIJI GRADA
KRAQEVA

I OP[TE ODREDBE

^lan 1.
Ovom odlukom ure|uje se izgradwa, odnosno postavqawe i odr`avawe spomenika
i postavqawe i odr`avawe skulpturalnih
dela i dela vizuelne umetnosti na javnim
povr{inama na teritoriji grada Kraqeva,
kao i uslovi i na~in obezbe|ivawa sredstava za wihovo postavqawe i odr`avawe.

^lan 2.
Spomenik u smislu ove odluke je delo
likovne ili primewene umetnosti (figura,

^lan 4.
Spomenik, skulpturalno delo ili delo
vizuelne umetnosti (u daqem tekstu: spomenik) se podi`e, odnosno postavqa (u daqem
tekstu: postavqawe) na osnovu odluke Skup{tine grada Kraqeva (u daqem tekstu Skup{tina grada), u skladu sa odredbama ove odluke.

II POSTAVQAWE SPOMENIKA

^lan 5.

Inicijativu za postavqawe spomenika
mo`e podneti fizi~ko ili pravno lice,
udru`ewa gra|ana, organizacije i dr.
Inicijativa iz stava 1. ovog ~lana podnosi se u pisanom obliku i mora biti obrazlo`ena.
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Inicijativa se podnosi Gradskom ve}u
grada Kraqeva (u daqem tekstu: Gradsko ve}e), odnosno Savetu za o~uvawe kulturnog i
istorijskog nasle|a grada Kraqeva (u daqem tekstu: Savet).
Savet se obrazuje re{ewem Gradskog ve}a, kojim se utvr|uje nadle`nost, sastav, na~in rada, broj ~lanova, mandat i dr. ^lanovi Saveta biraju se iz reda stru~waka iz
oblasti kulture, umetnosti, arhitekture,
urbanizma, istorije i sl. Predsednik Saveta po pravilu je ~lan Gradskog ve}a pojedina~no resorno zadu`en za poslove kulture,
odnosno poslove urbanizma.
Inicijativa iz stava 1. ovog ~lana mo`e
da sadr`i i predloge: lokacije za postavqawe spomenika, izgled, tekst ili oznaku, na~in finansirawa i druge predloge i podatke od zna~aja za realizaciju inicijative.
U slu~ajevima kada se inicijativom iz
stava 1. ovog ~lana za lokaciju za spomenik
predlo`i pasa` ili fasada (ostalih objekata koji se nalaze ili su orijentisani prema regulacionoj liniji, odnosno javnoj povr{ini), obavezno se pribavqa, odnosno
prila`e i saglasnost vlasnika objekta.

^lan 6.
Savet u postupku razmatrawa inicijative za postavqawe spomenika pribavqa
stru~na mi{qewa organizacionih jedinica Gradske uprave nadle`nih za poslove urbanizma, za poslove finansija i poslove organa Grada, kao i stru~na mi{qewa JP za
ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“, Zavoda za za{titu spomenika kulture
Kraqevo, Narodnog muzeja Kraqevo, a po potrebi i drugih ustanova iz oblasti kulture
~iji je osniva~ grad Kraqevo, crkvi ili
verskih zajednica, a sve u svrhu utvr|ivawa
opravdanosti inicijative, na~ina finansirawa, lokacije i uslova za postavqawe spomenika i ure|ewe prostora oko spomenika.
Na osnovu mi{qewa stru~nih i drugih
slu`bi iz stava 1. ovog ~lana, Savet daje mi{qewe o opravdanosti inicijative o posta-
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vqawu spomenika i upu}uje ga organizacionoj jedinici Gradske uprave nadle`noj za
poslove urbanizma radi sa~iwavawa nacrta
odluke o postavqawu spomenika, odnosno
nacrta odluke da se inicijativa ne prihvata i dostavqawa Gradskom ve}u grada Kraqeva na razmatrawe.
Stru~nu pomo} i administrativno-tehni~ke poslove za potrebe Saveta obavqa organizaciona jedinica Gradske uprave nadle`na za poslove urbanizma.
Nacrt odluke iz stava 2. ovog ~lana naro~ito sadr`i:
- podatke o istorijskom doga|aju ili
li~nosti povodom kojeg/koje se podi`e spomenik,
- lokaciju, odnosno prostor za postavqawe spomenika,
- podatke o licima, organu, organizaciji, JP ili drugom pravnom licu nadle`nom
za realizaciju postavqawa spomenika,
- podatke o organu, organizaciji, JP
ili drugom pravnom licu kojoj se poverava
kori{}ewe, odnosno upravqawe i odr`avawe spomenika,
- na~in finansirawa i
- druge podatke od zna~aja za realizaciju odluke.
Gradsko ve}e utvr|uje predlog odluke iz
stava 2. i 5. ovog ~lana i dostavqa ga ministarstvu nadle`nom za poslove kulture radi pribavqawa saglasnosti.
Gradsko ve}e, preko Saveta, odnosno organizacione jedinice Gradske uprave nadle`ne za poslove urbanizma, obave{tava
podnosioca inicijative za postavqawe spomenika o ishodu inicijative.

^lan 7.
Skup{tina grada Kraqeva, na predlog
Gradskog ve}a i po pribavqenoj saglasnosti
ministarstva nadle`nog za poslove kulture, donosi odluku o postavqawu spomenika.
Istovremeno sa dono{ewem odluke o postavqawu spomenika, obrazuje se Odbor za
sprovo|ewe odluke (u daqem tekstu: Odbor).
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U Odbor se imenuju stru~waci iz oblasti kulture, istorije i urbanizma - istori~ari umetnosti, akademski slikari, vajari,
kwi`evnici, arhitekte, urbanisti, kao i
predstavnici Zavoda za za{titu spomenika
kulture Kraqevo, Narodnog muzeja Kraqevo
i drugih ustanova iz oblasti kulture, predstavnici crkvi ili verskih zajednica, ~lanovi Gradskog ve}a i dr.
Odbor ~ini najmawe 7 ~lanova, od ~ega
ve}inu ~ine stru~waci iz oblasti kulture
i urbanizma.
U Odbor se imenuje i lice (ili wegov
predstavnik) koje je obezbedilo najmawe
50% potrebnih sredstava za postavqawe spomenika.
Aktom o obrazovawu Odbora utvr|uje se
zadatak Odbora, broj ~lanova Odbora i druga
pitawa od zna~aja za rad Odbora.
U slu~ajevima kada se donosi odluka o
postavqawu spomen plo~e ili drugog sli~nog spomen obele`ja, Skup{tina grada Kraqeva mo`e doneti odluku i da poslove vezane za postavqawe spomen plo~e ili drugog
sli~nog spomen obele`ja sprovede JP za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“.

^lan 8.

Izbor idejnog re{ewa za spomenik mo`e da se vr{i na osnovu konkursa, anga`ovawem autora po pozivu ili kori{}ewem
ve} postoje}eg dela likovne ili primewene
umetnosti u skladu sa zakonom.
Odbor donosi odluku o na~inu izbora
idejnog re{ewa i sprovodi postupak izbora
idejnog re{ewa za spomenik na jedan od na~ina utvr|enih u stavu 1. ovog ~lana.

^lan 9.

Ukoliko se sprovodi konkurs za izbor
idejnog re{ewa za spomenike, konkurs se
objavquje u sredstvima javnog informisa-
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wa, odnosno u najmawe jednom dnevnom listu, koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije, kao i elektronskom obliku
na internet stranici grada Kraqeva.
Radi utvr|ivawa bli`ih uslova konkursa iz stava 1. ovog ~lana, konkursne dokumentacije i kriterijuma izbora, Odbor
mo`e pribaviti i mi{qewe stru~nih udru`ewa i organizacija.
Odbor mo`e imenovati nezavisni,
stru~ni `iri za izbor idejnog re{ewa, od
kojih najmawe polovina moraju biti stru~na lica koja poseduju odgovaraju}e kvalifikacije, odnosno iskustvo.
@iri je samostalan u odlu~ivawu.
Odbor samostalno, odnosno na predlog
`irija (ako je imenovan), vr{i izbor idejnog re{ewa za spomenik i utvr|uje okvirni
iznos sredstava potreban za postavqawe
spomenika, ukqu~uju}i i okvirni iznos
sredstava neophodnih za izvo|ewe radova iz
~lana 12. stav 3. ove odluke. Podatak o
okvirnom iznosu sredstava neophodnih za
izvo|ewe radova iz ~lana 12. stav 3. ove odluke pribavqa se od JP za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“.
Ukoliko Odbor ne izvr{i izbor idejnog
re{ewa za postavqawe spomenika na jedan
od na~ina utvr|enih u ~lanu 9. stav 1. ove
odluke, postupak se ponavqa.
Ukoliko ni u ponovqenom postupku ne
izvr{i izbor idejnog re{ewa, Odbor mo`e
doneti odluku o promeni uslova konkursa i
ponoviti proceduru izbora, utvr|enu ovim
~lanom, kao i ~lanom 9. ove odluke, ili doneti odluku o kori{}ewu ve} postoje}eg dela likovne ili primewene umetnosti, odnosno replike ve} postoje}eg spomenika.
Gradsko ve}e daje saglasnost na odluke
Odbora iz stava 5. i 7. ovog ~lana.
Stru~ne i administrativno-tehni~ke
poslove za potrebe Odbora obavqa JP za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“.
U slu~aju postavqawu spomen plo~e ili
drugog sli~nog spomen obele`ja iz stava 7.
~lana 8. ove odluke postupak izbora autora
sprovodi JP za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“.
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^lan 10.
Izuzetno od odredaba ove odluke, na teritoriji Grada Kraqeva mo`e se podi}i replika spomenika zna~ajne umetni~ke i kulturno istorijske vrednosti.
O postavqawu replike odlu~uje Skup{tina grada, na predlog Gradskog ve}a, po
proceduri i postupku utvr|enom ~lanovima
6. i 8. ove odluke.
^lan 11.
Na osnovu odluke Odbora o izboru autora spomenika, odnosno idejnog re{ewa za
spomenik iz ~lana 9. stavovi 5. i 7, grad
Kraqevo zakqu~uje ugovor sa izabranim autorom, kojim se bli`e defini{u me|usobne
obaveze.
Odluka o izboru autora spomenika, odnosno idejnog re{ewa za spomenik dostavqa
se organizacionim jedinicama Gradske
uprave nadle`nim za poslove: urbanizma,
finansija i organa Grada, JP za ure|ivawe
gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“ i Zavodu za za{titu spomenika kulture Kraqevo.
Za izvo|ewe gra|evinskih i gra|evinsko-zanatskih radova, radova ugradwi instalacija, postrojewa i opreme spomenika;
ure|ewe lokacije - prostora oko spomenika,
izgradwi javnog osvetqewa i drugih radova
oko spomenika, izra|uje se tehni~ka dokumentacija i pribavqa re{ewe za izvo|ewe
radova u skladu sa odredbama zakona koji
ure|uje planirawe i izgradwu objekata.
JP za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“ poveravaju se poslovi na izradi, odnosno pribavqawu investicionotehni~ke dokumentacije i re{ewa iz stava
3. ovog ~lana, kao i poslovi anga`ovawa izvo|a~a radova i stru~nog nadzora nad izvo|ewem radova odobrenih re{ewem iz stava
3. ovog ~lana.
^lan 12.
Spomenik se mo`e premestiti, odnosno
ukloniti, ako za to postoje opravdani raz-
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lozi (uklawawa objekta na kojem je spomenik postavqen, izvo|ewa gra|evinskih ili
drugih radova, privo|ewa javne povr{ine
nameni i dr.).
Odluku o preme{tawu, odnosno uklawawu spomenika, donosi Skup{tina grada, na
predlog Gradskog ve}a.
Odluka iz stava 2. ovog ~lana, u svrhu
realizacije, dostavqa se organizacionoj jedinici Gradske uprave nadle`noj za poslove urbanizma i inspekcijske poslove, JP za
ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“ i Zavodu za za{titu spomenika kulture
Kraqevo.
Sprovo|ewe odluke iz stava 2. ovog ~lana poverava se JP za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“.
Nadzor nad sprovo|ewem odluke iz stava 2. ovog ~lana vr{i Zavod za za{titu spomenika kulture Kraqevo.
^lan 13.
Zavod za za{titu spomenika kulture u
Kraqevu vodi evidenciju o podignutim spomenicima na teritoriji Grada Kraqeva, postavqenim u skladu sa ovom odlukom.
JP za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“ je du`no da, najkasnije osam
dana pre otpo~iwawa radova na postavqawu
spomenika, o tome obavesti Zavod za za{titu spomenika kulture Kraqevo, kao i da
istom Zavodu prijavi da je spomenik podignut, u roku od 15 dana od dana zavr{etka radova na postavqawu spomenika, a u skladu
sa odredbama zakona koji ure|uje planirawe
i izgradwu objekata obave{tava i gra|evinsku inspekciju.

III FINANSIRAWE
^lan 14.
Na osnovu donetih odluka o postavqawu
spomenika iz ~lana 7. ove odluke; donetih
odluka o izboru autora ili idejnog re{ewa
za spomenik i okvirnog iznosa sredstava po-
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trebnih za postavqawe spomenika iz ~lana
9. ove odluke; usvojenih inicijativa za podizawe spomenika i drugih podataka i mogu}nosti za realizaciju odluka o postavqawu spomenika, Gradsko ve}e, na predlog JP
za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“ utvr|uje godi{wi program postavqawa spomenika na teritoriji grada Kraqeva.
Sredstva za izradu idejnog re{ewa i
sredstva za postavqawe spomenika se obezbe|uju u buxetu grada Kraqeva, odnosno u programu ure|ivawa gra|evinskog zemqi{ta.
Sredstva za izradu idejnog re{ewa i
sredstva za postavqawe spomenika, mogu se
obezbediti i iz priloga, poklona, donacija
ili na drugi, primeren na~in u skladu sa
zakonom.
^lan 15.
Godi{wi program postavqawa spomenika na teritoriji grada Kraqeva je sastavni
deo programa ure|ivawa gra|evinskog zemqi{ta grada Kraqeva.

^lan 16.
Pravna ili fizi~ka lica, koja obezbede
vi{e od 50% potrebnih sredstava za postavqawe spomenika imaju prava da im se ime
upi{e na postament ili pored spomenika.
Bli`e uslove oko upisa imena utvr|uje Odbor iz ~lana 8, odnosno Savet iz ~lana 5. ove
odluke.
Na zahtev lica i organa iz stava 1. ovog
~lana, Gradsko ve}e, odnosno Skup{tina
grada mo`e odobriti i kori{}ewe marketin{kih prava u vezi sa spomenikom, o ~emu se zakqu~uje poseban ugovor.

IV ODR@AVAWE SPOMENIKA
^lan 17.
O odr`avawu spomenika postavqenih
na teritoriji grada Kraqeva stara se grad

20. septembar 2017. godine

Kraqevo, po pravilu preko JP za ure|ivawe
gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“.
Spomenici koji su progla{eni za kulturno dobro odr`avaju se po programu za{tite nepokretnih kulturnih dobara.

^lan 18.

Gradsko ve}e, na predlog Zavoda za za{titu spomenika kulture Kraqevo, odnosno
JP za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta
„Kraqevo“ mo`e ~uvawe i odr`avawe jednog
ili vi{e spomenika, poveriti {koli, ustanovi ili drugom pravnom licu, organu ili
organizaciji, uz wihovu saglasnost.
Sredstva za odr`avawe spomenika koja
su poverena licima iz stava 1. ovog ~lana
obezbe|uju lica kojima je povereno ~uvawe i
odr`avawe.

^lan 19.

Sredstva za odr`avawe spomenika se
obezbe|uju godi{wim programom odr`avawa javnih povr{ina i javnih objekata u svojini grada.
Gradsko ve}e na predlog JP za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“ mo`e usvojiti i poseban (godi{wi) program
odr`avawa spomenika na teritoriji grada
Kraqeva, najkasnije do 20. januara teku}e
godine.

^lan 20.
Odr`avawe spomenika i prostora oko
spomenika obuhvata redovno odr`avawe ~isto}e, negu javnih zelenih povr{ina, kontrolu i odr`avawe u ispravnom stawu javnog osvetqewa i rasvete spomenika, popravku prilaznih staza ili puteva i po potrebi,
sprovo|ewe mera konzervatorsko-restauratorske za{tite spomenika.
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^lan 21.
Odr`avawe spomenika i prostora oko
spomenika vr{e nadle`na javna preduze}a,
u skladu sa zakonom i delatno{}u za koju su
osnovana. odnosno koja su posebnom odlukom
o komunalnom ure|ewu grada odre|ena za
obavqawe poslova odr`avawa javnih povr{ina, kao i lica iz ~lana 18. ove odluke
Mere konzervatorsko-restauratorske za{tite spomenika sprovode se na osnovu
uslova koje utvr|uju odgovaraju}e stru~ne
slu`be Zavoda za za{titu spomenika kulture Kraqevo.
Nadzor nad sprovo|ewem mera za{tite
iz stava 2. ovog ~lana vr{i Zavod za za{titu spomenika kulture Kraqevo.
^lan 22.
Fizi~ka lica su du`na da ~uvaju spomenike i da se prema wima odnose sa du`nom pa`wom. Spomenici se ne smeju skrnaviti grafitima, prqati, o{tetiti ili uni{titi.
^lan 23.
Pravno lice, preduzetnik ili fizi~ko
lice koje neovla{}eno podigne, premesti,
ukloni, isprqa, o{teti ili uni{ti spomenik, du`no je da uspostavi pre|a{we stawe
pod nadzorom Zavoda za za{titu spomenika
kulture Kraqevo, odnosno ukoliko to nije
mogu}e, nadoknadi nastalu {tetu.
Ukoliko lice iz stava 1. ovog ~lana ne
uspostavi pre|a{we stawe, to }e u~initi
organizaciona jedinica Gradske uprave
nadle`na za sprovo|ewe postupka administra-tivnog izvr{ewa re{ewa prinudnim
putem, o tro{ku tog lica.

V NADZOR
^lan 24.
Poslove inspekcijskog nadzora nad
primenom ove odluke vr{i organizaciona
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jedinica Gradske uprave nadle`na za inspekcijske poslove u skladu sa svojim nadle`nostima i ovla{}ewima.
Komunalno-policijske poslove na za{titi spomenika podignutih u skladu sa
ovom odlukom vr{i organizaciona jedinica Gradske uprave nadle`na za poslove komunalne policije.

VI KAZNENE ODREDBE

^lan 25.

Nov~anom kaznom u iznosu od 150.000,00
dinara, izdavawem prekr{ajnog naloga, kazni}e se za prekr{aj pravno lice, ako:
- podigne, premesti, ukloni, o{teti ili
uni{ti spomenik (~lan 23. stav 1).
Nov~anom kaznom u iznosu od 25.000,00
dinara izdavawem prekr{ajnog naloga, kazni}e se i odgovorno lice u pravnom licu za
prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana.
Nov~anom kaznom u iznosu od 50.000,00
dinara, kazni}e se za prekr{aj pravno lice, ako:
- ne dostavi u roku evidenciju (~lan 26.
stav 1),
- ne odr`ava spomenik i prostor oko
spomenika (~lan 21. stav 1. i 23. stav 1),
- ne vodi evidenciju o podignutim spomenicima (~lan 13. stav 1),
- ne obavesti nadle`nu ustanovu o otpo~iwawu i zavr{etku radova (~lan 13. stav 2).
Nov~anom kaznom u iznosu od 20.000,00
dinara izdavawem prekr{ajnog naloga, kazni}e se i odgovorno lice u pravnom licu za
prekr{aj iz stava 3. ovog ~lana.
Nov~anom kaznom u iznosu od 75.000,00
dinara izdavawem prekr{ajnog naloga, kazni}e se za prekr{aj preduzetnik ako:
- podigne, premesti, ukloni, isprqa, o{teti ili uni{ti spomenik (~lan 23. stav 1).
Nov~anom kaznom u iznosu od 40.000,00
dinara izdavawem prekr{ajnog naloga kazni}e se za prekr{aj fizi~ko lice, ako:
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- skrnavi grafitima, prqa, o{teti ili
uni{ti spomenik (~lan 22),
- podigne, premesti ili ukloni spomenik (~lan 23. stav 1).

VII PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE

^lan 26.

Zavod za za{titu spomenika kulture
Kraqevo du`an je da u roku od dvanaest meseci od dana stupawa na snagu ove odluke dostavi evidenciju spomenika, podignutih na
teritoriji grada Kraqeva, organizacionoj
jedinici Gradske uprave nadle`noj za poslove urbanizma i poslove organa Grada.
Organizacione jedinice gradske uprave
nadle`ne za poslove urbanizma i poslove
organa Grada, su du`ne, da u roku od 30 dana
od dana dostavqawa evidencije iz stava 1.
ovog ~lana, pripreme nacrt odluke o progla{ewu spomenika od zna~aja za grad Kraqevo i dostave ga Skup{tini grada na usvajawe.
Na osnovu dostavqene evidencije, Skup{tina grada verifikova}e, posebnom odlukom, dosad podignute spomenike, kao spomenike od zna~aja za grad Kraqevo.

^lan 27.
Stupawem na snagu ove odluke, prestaju
da va`e ~lan 78. i ~lan 79, kao i odnosne odredbe ~lana 122. i ~lana 123. Odluke o komunalnom ure|ewu („Slu`beni list op{tine
Kraqevo“, broj 10/98, 21/98, 15/99 i „Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 10/09, 17/09,
12,10 i 16/10).

^lan 28.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od

20. septembar 2017. godine

dana objavqivawa u „Slu`benom listu grada Kraqeva“.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-271/2017-I
Dana: 20. septembra 2017. godine

Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.
___________________________________________

280.

Na osnovu ~lana 20. stav 1. ta~ka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu`beni
glasnik RS“, broj 129/07, 83/14 - dr. zakon i
101/16 - dr. zakon), ~lanova 9. i 10. stav 1. i
2. Zakona o {trajku („Slu`beni list SRJ“,
broj 29/96 i „Slu`beni glasnik RS“, broj
101/05 - dr. zakon i 103/12 - odluka US), ~lana 39. Zakona o prekr{ajima („Slu`beni
glasnik RS“, broj 65/13, 13/16 i 98/16 - odluka US), ~lanova 16. stav 1. ta~ka 7. i 26. stav
1. ta~ka 9. Statuta grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 15/13 - pre~i{}en tekst),
Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 20. septembra 2017. godine,
donela je

ODLUKU
O MINIMUMU PROCESA RADA ZA
VREME [TRAJKA U KOMUNALNIM
DELATNOSTIMA

I OP[TE ODREDBE

^lan 1.
Ovom odlukom utvr|uje se minimum procesa rada za vreme {trajka u javnim predu-
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ze}ima ~iji je osniva~ grad Kraqevo koja
obavqaju komunalnu delatnost, kao i drugim privrednim subjektima kojima je, u
skladu sa zakonom, povereno obavqawe komunalne delatnosti (u daqem tekstu: privredni subjekti).

^lan 2.

Javna preduze}a iz ~lana 1. ove odluke
su: Javno energetsko preduze}e „Toplana“
Kraqevo, Javno komunalno preduze}e „^isto}a“ Kraqevo, Javno komunalno preduze}e
„Putevi“ Kraqevo, Javno komunalno preduze}e „Pijaca“ Kraqevo, Javno komunalno
preduze}e „Vodovod“ Kraqevo i Javno preduze}e „Gradsko stambeno“ Kraqevo.

^lan 3.

Minimum procesa rada, u smislu odredaba ove odluke, je obavqawe poslova i zadataka u obimu kojim se obezbe|uje vr{ewe komunalne delatnosti na na~in kojim se ne
ugro`ava bezbednost qudi i imovine.

Broj 21 - Strana 175

^lan 6.

Privredni subjekti iz ~lana 1. ove odluke su u obavezi da postupaju po nalogu organizacionih jedinica Gradske uprave nadle`nih za poslove inspekcije i komunalno
policijske poslove radi spre~avawa ugro`avawa zdravqa i `ivota qudi i materijalnih dobara, kao i po nalogu organizacione jedinice nadle`ne za poslove saobra}aja
za utvr|eni obim prevoza u vreme {trajka.

II MINIMUM PROCESA RADA

^lan 7.

Kao minimum procesa rada za vreme
{trajka u Javnom energetskom preduze}u
„Toplana“ Kraqevo podrazumeva se obezbe|ivawe temperature u grejnom prostoru od
19 (plus - minus 1) stepeni S.
Odr`avawe toplovodnog sistema i ostalih instalacija i otklawawa kvarova hitne prirode vr{i se u meri kojom se obezbe|uje temperatura predvi|ena stavom 1. ovog
~lana.

^lan 4.
^lan 8.
Privredni subjekti iz ~lana 1. ove odluke su u obavezi da obezbede minimum procesa rada, u skladu sa odredbama ove odluke.

^lan 5.

Privredni subjekti iz ~lana 1. ove odluke su u obavezi da ~uvaju imovinu koju
koriste i obezbe|uju potrebna materijalno-tehni~ka sredstva za rad u meri koja je
potrebna za odr`avawe minimuma procesa
rada.

Kao minimum procesa rada za vreme
{trajka u Javnom komunalnom preduze}u
„^isto}a“ Kraqevo podrazumeva se obezbe|ivawe slede}ih poslova i zadataka:
1) ~i{}ewe, prawe i uklawawe snega i
leda sa prometnih povr{ina javne namene,
dva puta nedeqno;
2) ~i{}ewe, prawe i uklawawe snega i
leda sa neprometnih povr{ina javne namene
i povr{ina u op{toj upotrebi, jednom u deset dana;
3) izno{ewe i deponovawe sme}a kod
zdravstvenih ustanova, {kola i objekata
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pred{kolskih ustanova, preduze}a, privrednih subjekata koji se bave proizvodwom
`ivotnih namirnica, dva puta nedeqno, a
izno{ewe i deponovawe sme}a iz doma}instva i drugih objekata jedanput nedeqno;
4) odr`avawe javnih zelenih povr{ina
i proizvodwa reprodukcionog materijala rasada u meri u kojoj se ne izaziva uni{tavawe zelenih povr{ina i rasadnog materijala.
Transport i prijem pokojnika i sahrawivawe obavqa se bez zastoja.
Odr`avawe grobaqa obavqa se za potrebe poslova iz stava 2. ovog ~lana.
Poslovi zoohigijene se obavqaju bez zastoja.

20. septembar 2017. godine

„Pijaca“ Kraqevo podrazumeva se obezbe|ivawe slede}ih poslova i zadataka:
1) obezbe|ivawe prostora i stvarawe
uslova za redovan promet na velikoj pijaci,
a posebno sanitarno - tehni~kih uslova za
prodaju na mle~noj pijaci;
2) odr`avawe sanitarno - higijenskih
uslova na pija~nom prostoru i to: redovno
prawe sudova za sme}e i prawe i dezifinkovawe pija~nog prostora, a najkasnije u roku
od 6 sati po isteku radnog vremena;
3) omogu}avawe nesmetanog rada drugim
korisnicima koji obavqaju delatnost u poslovnom prostoru koji se nalazi unutar pija~nog prostora.

^lan 11.
^lan 9.
Kao minimum procesa rada za vreme
{trajka u Javnom komunalnom preduze}u
„Putevi“ Kraqevo podrazumeva se obezbe|ivawe slede}ih poslova i zadataka:
1) odr`avawe puteva, ulica i saobra}ajnica i pripadaju}ih instalacija na prioritetnim putnim pravcima radi preduzimawa nu`nih radova od zna~aja za bezbednost saobra}aja;
2) odr`avawe puteva, ulica i saobra}ajnica i pripadaju}ih instalacija na ostalim putnim pravcima radi preduzimawa
nu`nih radova od zna~aja za bezbednost saobra}aja, u periodu poja~anog inteziteta saobra}aja;
3) odr`avawe svetlosne signalizacije u
periodima poja~anog inteziteta saobra}aja;
4) uklawawe snega i leda na putevima,
posipawe soli, agregata i peska, kao i uklawawe bilo kakvog materijala sa puteva radi
uspostavqawa minimuma saobra}aja.

^lan 10.

Kao minimum procesa rada za vreme
{trajka u Javnom komunalnom preduze}u

Kao minimum procesa rada za vreme
{trajka u Javnom komunalnom preduze}u
„Vodovod“ Kraqevo podrazumeva se obezbe|ivawe slede}ih poslova i zadataka:
1) snabdevawe vodom i pre~i{}avawe i
odvo|ewe otpadnih voda obavqa se bez zastoja, odnosno u nesmawenom obimu;
2) odr`avawe fekalne i atmosferske
kanalizacione mre`e obavqa se za potrebe
hitnih intervencija.

^lan 12.

Kao minimum procesa rada za vreme
{trajka u Javnom preduze}u „Gradsko stambeno“ Kraqevo podrazumeva se obezbe|ivawe
poslova i zadataka:
1) u obimu od 50% u odnosu na obim i dinamiku poslova utvr|enih odlukom koja
ure|uje obavqawe dimni~arskih usluga,
osim u zdravstvenim ustanovama, de~ijim
ustanovama, {kolama i javnim ustanovama
gde se poslovi i zadaci iz ove ta~ke obavqaju bez zastoja;
2) nesmetano i bez zastoja obavqawe poslova naplate komunalnih usluga slu`bama
koje koriste prostor ovog javnog preduze}a.
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^lan 13.
Kao minimum procesa rada za vreme
{trajka u privrednom subjektu koji obavqa
poslove gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Kraqeva, podrazumeva se obezbe|ivawe poslova i zadataka:
1) u obimu od 70% u odnosu na ukupno
utvr|en prevoz.
Organizaciona jedinica Gradske uprave nadle`na za poslove saobra}aja }e sa~initi ta~an broj i vreme polazaka u odnosu
na obim prevoza utvr|en ta~kom 1. ovog ~lana, u roku od najmawe 2 dana pre po~etka
{trajka, s tim da je {trajka~ki odbor du`an da ovu organizacionu jedinicu obavesti o najavi {trajka u zakonskom roku.
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IV KAZNENE ODREDBE

^lan 17.

Nov~anom kaznom u iznosu od 150.000,00
dinara, kazni}e se za prekr{aj pravno lice
ako postupi suprotno odredbama ~lana 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14.
Nov~anom kaznom u iznosu od 25.000,00
dinara kazni}e se odgovorno lice u pravnom
licu za prekr{aj iz ovog ~lana.
Nov~anom kaznom u iznosu od 75.000,00
dinara, kazni}e se za prekr{aj preduzetnik
ako postupi suprotno odredbama ~lana 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14.

^lan 14.
V PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
Nadle`ni organi privrednih subjekta
iz ~lana 1. ove odluke su u obavezi da op{tim aktom utvrde na~in obezbe|ivawa minimuma procesa rada u skladu sa Kolektivnom ugovorom i isti dostave osniva~u u roku od 30 dana od dana stupawa na snagu ove
odluke.
^lan 15.
Zaposleni u privrednim subjektima iz
~lana 1. ove odluke mogu po~eti {trajk
obezbe|ivawem minimuma procesa rada
utvr|enim ovom odlukom, u skladu sa zakonom.

^lan 18.
Stupawem na snagu ove odluke prestaje
da va`i Odluka o minimumu procesa rada za
vreme {trajka u komunalnim delatnostima
(„Slu`beni list op{tine Kraqevo“, broj
10/98 i „Slu`beni list grada Kraqeva“,
broj 10/09).

^lan 19.

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

III NADZOR
^lan 16.
Nadzor nad primenom odredaba ove odluke i akata zasnovanih na woj vr{i Gradska
uprava grada Kraqeva preko organizacione
jedinica nadle`ne za inspekcijske poslove
i organizacione jedinice nadle`ne za komunalno-policijske poslove, u skladu sa zakonskim ovla{}ewima.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-272/2017-I
Dana: 20. septembra 2017. godine

Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.
___________________________________________
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281.

Na osnovu ~lana 32. stav 1. ta~ka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu`beni
glasnik RS“, broj 129/07, 83/14 - dr. zakon i
101/16 - dr. zakon), ~lana 209. Zakona o socijalnoj za{titi („Slu`beni glasnik RS“,
broj 24/11), Pravilnika o bli`im uslovima
i standardima za pru`awe usluga socijalne
za{tite („Slu`beni glasnik RS“, broj
42/13) i ~lana 26. stav 1. ta~ka 9. Statuta
grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 15/13 - pre~i{}en tekst),
Skup{tina grada Kraqeva na sednici
odr`anoj dana 20. septembra 2017. godine,
donela je

ODLUKU
O SOCIJALNOJ ZA[TITI GRADA
KRAQEVA

DEO PRVI: UVODNE ODREDBE

^lan 1.
Odlukom o socijalnoj za{titi utvr|uju
se prava gra|ana grada Kraqeva na usluge
socijalne za{tite i mere materijalne podr{ke, postupci za ostvarivawe prava, prava
i obaveze korisnika socijalne za{tite, finansirawe socijalne za{tite, kao i druga
pitawa od zna~aja za socijalnu za{titu na
nivou lokalne zajednice u skladu sa Zakonom o socijalnoj za{titi.
Svi pojmovi u ovoj odluci upotrebqeni
u gramati~kom mu{kom rodu podrazumevaju
mu{ki i `enski prirodni rod lica na koje
se odnose.

^lan 2.
Svaki pojedinac i porodica kojima je
neophodna dru{tvena pomo} i podr{ka ra-

20. septembar 2017. godine

di savladavawa socijalnih i `ivotnih te{ko}a u stvarawe uslova za zadovoqewe
osnovnih `ivotnih potreba imaju pravo na
socijalnu za{titu u skladu sa zakonom, u
visini, pod uslovima i na na~in utvr|en
ovom odlukom i u skladu sa materijalnim i
drugim mogu}nostima grada.
Prava na socijalnu za{titu obezbe|uju
se pru`awem usluga socijalne za{tite i
materijalnom podr{kom.
Prava utvr|ena ovom odlukom vezana su
za li~nost i ne mogu se prenositi.

^lan 3.

Korisnik prava na usluge socijalne za{tite i mere materijalne podr{ke jeste pojedinac, odnosno porodica koja se suo~ava s
preprekama u zadovoqavawu potreba, usled
~ega ne mo`e da dostigne ili da odr`i kvalitet `ivota, ili koja nema dovoqno sredstava za podmirewe osnovnih `ivotnih potreba, a ne mo`e da ih ostvari svojim radom,
prihodom od imovine ili iz drugih izvora.
Porodicom u smislu ostvarivawa prava
na mere materijalne podr{ke smatraju se
supru`nici i vanbra~ni partneri, deca i
srodnici u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva, kao i srodnici u pobo~noj liniji do drugog stepena srodstva, pod uslovom da `ive u zajedni~kom doma}instvu.
Lice koje je zakqu~ilo ugovor o do`ivotnom izdr`avawu ne mo`e da ostvari prava iz ove odluke, kao ni pojedinac, odnosno
~lan porodice koji je sposoban za rad, ukoliko odbije ponu|eno zaposlewe, radno anga`ovawe na privremenim, povremenim i
sezonskim poslovima, stru~no osposobqavawe, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju.
Korisnici prava na socijalnu za{titu
su gra|ani koji imaju prebivali{te na teritoriji grada Kraqeva.
Izuzetno, pravo na socijalnu za{titu u
skladu sa odredbama ove odluke priznaje se i:
- licima koja imaju boravi{te na teritoriji grada Kraqeva, koja se na|u u stawu
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potrebe za uslugama socijalne za{tite i merama materijalne podr{ke,
- licima koja se na|u u skitwi ili im
je iz drugih razloga potrebno obezbediti
pravo na socijalnu za{titu,
- korisnicima socijalnih usluga koji
imaju prebivali{te na teritoriji drugih
op{tina, u skladu sa odredbama me|uop{tinskog sporazuma o pru`awu usluga socijalne za{tite i
- stranim dr`avqanima i licima bez
dr`avqanstva u potrebi za socijalnom za{titom, u skladu sa zakonom i me|unarodnim ugovorima.

^lan 4.
Sredstva za obavqawe delatnosti socijalne za{tite obezbe|uju se u buxetu grada
Kraqeva.
Sredstva za obezbe|ivawe usluga socijalne za{tite mogu se pribavqati i putem
donacija, kao i ustupawem imovine, osnivawem zadu`bina i fondacija, u skladu sa zakonom.
Imovina namewena socijalnoj za{titi
mo`e se koristiti iskqu~ivo za obezbe|ewe
usluga socijalne za{tite.
Sredstva za obezbe|ivawe prava na usluge socijalne za{tite predvi|ene ovom odlukom obezbe|uju se i iz namenskih transfera
buxeta Republike Srbije, u skladu sa ~lanom 207. Zakona o socijalnoj za{titi i
Uredbom o namenskim transferima.
U obezbe|ivawu sredstava za pru`awe
usluga socijalne za{tite u~estvuje i korisnik, u obimu i na na~in utvr|en zakonom i
ovom odlukom.

^lan 5.
Na postupak za ostvarivawe prava na
usluge socijalne za{tite i mere materijalne podr{ke predvi|ene ovom odlukom, primewuju se odredbe zakona kojim se ure|uje
op{ti upravni postupak, ako Zakonom o so-
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cijalnoj za{titi nije druga~ije odre|eno.
Sredstva za pokri}e tro{kova postupka
za ostvarivawe prava iz ove odluke obezbe|uju se u buxetu grada Kraqeva i te tro{kove ne snose gra|ani.

^lan 6.

Grad Kraqevo u obezbe|ivawu prava gra|ana na socijalnu za{titu sara|uje sa ustanovama i drugim oblicima organizovawa
utvr|enim zakonom, koji obavqaju delatnost: pru`aocima usluga socijalne za{tite, ustanovama pred{kolskog, osnovnog,
sredweg i visokog obrazovawa, zdravstvenim ustanovama, policijom, pravosudnim i
drugim dr`avnim organima, udru`ewima i
drugim pravnim i fizi~kim licima.
Saradwa u pru`awu usluga socijalne
za{tite ostvaruje se u okvirima i na na~in
utvr|en sporazumima o saradwi.

DEO DRUGI: USLUGE SOCIJALNE
ZA[TITE

GLAVA 1.
SVRHA, VRSTE I KORISNICI USLUGA

^lan 7.
Usluge socijalne za{tite su aktivnosti pru`awa podr{ke i pomo}i pojedincu
i porodici radi poboq{awa, odnosno o~uvawa kvaliteta `ivota, otklawawa ili
ubla`avawa rizika nepovoqnih `ivotnih
okolnosti, kao i stvarawa mogu}nosti da samostalno `ive u dru{tvu.
^lan 8.
U skladu sa Zakonom o socijalnoj za{titi grad Kraqevo obezbe|uje slede}e grupe usluga socijalne za{tite:
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1. dnevne usluge u zajednici,
2. usluge sme{taja,
3. usluge podr{ke za samostalan `ivot,
4. usluge za o~uvawe i unapre|ewe `ivota porodice,
5. inovacione i ostale usluge socijalne
za{tite u skladu sa potrebama lokalne zajednice.
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Centra za socijalni rad, postoji potreba za
ostvarivawem te usluge, u skladu sa pravilnikom,
1.2. dnevni boravak za decu i mlade sa
smetwama u razvoju, za odrasla i starija lica i za decu i mlade u sukobu sa zakonom.

POMO] U KU]I
^lan 9.
^lan 12.
Specifikacija usluga u skladu sa Pravilnikom o bli`im uslovima i standardima za pru`awe usluga socijalne za{tite,
obezbe|ivawe i pru`awe usluga, kao i kriterijumi za u~e{}e korisnika i wihovih
srodnika u ceni usluge bi}e definisani
pravilnikom za svaku od usluga predvi|enih ovom odlukom, koje na predlog Odeqewa
za dru{tvene delatnosti Gradske uprave
grada Kraqeva donosi Gradsko ve}e grada
Kraqeva.
Saglasnost na Odluku o cenama usluga
socijalne za{tite donosi Skup{tina grada
Kraqeva, na predlog nadle`nog organa ustanove.

ODEQAK 1. DNEVNE USLUGE U
ZAJEDNICI

^lan 10.

Dnevne usluge u zajednici obuhvataju
aktivnosti koje podr`avaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okru`ewu.

Pomo} u ku}i pru`a se kada je porodi~na podr{ka nedovoqna ili nije raspolo`iva, u skladu sa identifikovanim individualnim potrebama starijih osoba, koje usled
nemo}i ili smawenih funkcionalnih sposobnosti nisu u stawu da `ive bez pomo}i
drugih lica.
Usluga pomo}i u ku}i se pru`a korisnicima u urbanom i ruralnom podru~ju
grada Kraqeva.

^lan 13.

Korisnici prava na usluge pomo}i u ku}i su odrasla i stara lica, za koje, po proceni stru~nih radnika Centra za socijalni rad, postoji potreba za ostvarivawem te
usluge, u skladu sa pravilnikom.

1.2. DNEVNI BORAVAK

^lan 14.
^lan 11.

Grad Kraqevo obezbe|uje pravo na slede}e dnevne usluge u zajednici:
1.1. pomo} u ku}i za odrasla i stara lica, za koje, po proceni stru~nih radnika

Svrha usluge dnevnog boravka sastoji se
u unapre|ewu kvaliteta `ivota korisnika
u vlastitoj socijalnoj sredini, kroz odr`awe i razvijawe socijalnih, psiholo{kih i
fizi~kih funkcija i ve{tina, kako bi se u

20. septembar 2017. godine

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

{to ve}oj meri osposobili sa samostalan
`ivot.
Kroz uslugu dnevnog boravka korisnici
u organizovanom okru`ewu, i uz potreban
nadzor, zadovoqavaju razvojne potrebe, sti~u i razvijaju `ivotne ve{tine, li~nu i
dru{tvenu odgovornost radi razvoja samostalnosti, socijalnih, saznajnih i drugih
va`nih funkcija.
Uslugom dnevnog boravka realizuje se
pozitivno i konstruktivno iskustvo boravka izvan porodice, a ~lanovima porodice
slobodno vreme za bavqewe radnim i drugim
aktivnostima. Usluga dnevnog boravka se
realizuje kroz osmi{qene programe, u planiranim i ograni~enim vremenskim periodima.

^lan 15.
Usluge dnevnog boravka dostupne su deci i mladima sa smetwama u razvoju, odraslim i starijim licima i deci i mladima u
sukobu sa zakonom.

ODEQAK 2. USLUGE SME[TAJA

^lan 16.

Usluge sme{taja obezbe|uju korisniku
kratkotrajni sme{taj, osiguravaju mu bezbednost, zadovoqewe wegovih osnovnih potreba i
pristup drugim uslugama i iznala`ewe odr`ivih re{ewa za kriznu situaciju, dok se ne
utvrdi odgovaraju}i oblik za{tite ili obezbe|ivawe u mestu prebivali{ta.
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2.2. privremeni sme{taj u prihvatili{te za `rtve nasiqa u porodici,
2.3. predah sme{taj i
2.4. privremeni sme{taj u kriznim situacijama.

2.1. PRIVREMENI SME[TAJ U
PRIHVATILI[TE ZA ODRASLA
I STARIJA LICA

^lan 18.

Sme{tajem u prihvatili{te za odrasla
i starija lica korisniku se obezbe|uje
kratkotrajan sme{taj i osigurava bezbednost, zadovoqewe wegovih osnovnih potreba, iznala`ewe odr`ivih re{ewa za krizne situacije i pristup drugim uslugama.

^lan 19.

Korisnici usluge privremenog sme{taja u prihvatili{te su odrasla i starija lica koja imaju prebivali{te na teritoriji
grada Kraqeva.
Usluga privremenog sme{taja u prihvatili{te za odrasla i starija lica dostupna
je korisnicima koji nemaju prebivali{te
na teritoriji grada Kraqeva pod uslovima
i na na~in definisanim sporazumom o me|uop{tinskoj saradwi.

2.2. PRIVREMENI SME[TAJ U
PRIHVATILI[TE ZA @RTVE NASIQA
U PORODICI

^lan 17.
^lan 20.
Grad Kraqevo obezbe|uje slede}e usluge
sme{taja:
2.1. privremeni sme{taj u prihvatili{te za odrasla i starija lica,

Prihvatili{te za `rtve porodi~nog
nasiqa obezbe|uje sme{taj i ishranu, pri-
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stup zdravstvenoj za{titi, pravnu pomo},
savetovawe i konsultacije, psiho-socijalnu podr{ku, upu}ivawe na osposobqavawe
za rad, upu}ivawe i povezivawe sa drugim
slu`bama u zajednici.
Usluga iz stava 1. ovog ~lana obezbe|uje
se u situacijama akutnog stawa nasiqa u porodici (nano{ewe ili poku{aj nano{ewa
telesne povrede, izazivawe straha pretwom,
prisiqavawe ili navo|ewe na seksualni
odnos, ograni~avawe slobode kretawa ili
komunicirawa sa tre}im licima, vre|awe
kao i svako drugo drsko, bezobzirno i zlonamerno pona{awe).

^lan 21.

Usluga privremenog sme{taja u prihvatili{te za `rtve nasiqa u porodici obezbe|uje se deci i nenasilnom roditequ, `rtvama porodi~nog zlostavqawa i zanemarivawa, nad kojima se nasiqe vr{i.
Usluga privremenog sme{taja u prihvatili{te za `rtve nasiqa u porodici dostupna je korisnicima koji nemaju prebivali{te na teritoriji grada Kraqeva pod
uslovima i na na~in definisanim sporazumom o me|uop{tinskoj saradwi.

2.3. PREDAH SME[TAJ

^lan 22.

Svrha usluge predaha je kratkoro~no i
povremeno pru`awe podr{ke i pomo}i korisniku usluge, tj. deci sa smetwama u razvoju i wihovim porodicama tj. starateqima
u odr`avawu i podizawu kvaliteta wihovog `ivota.
Ovom uslugom se obezbe|uje nega deteta
sa invaliditetom, stvara se mogu}nost {ire
socijalizacije deteta, unapre|uju se i razvijaju ve{tine samostalnog `ivota i pro-
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{iruju aktivnosti koje odgovaraju uzrastu
i sposobnostima deteta. Pored toga, ovom
uslugom obezbe|uje se ubla`avawe stresa u
porodici sa ciqem o~uvawa i unapre|ewa
kvalitetnih interpersonalnih odnosa i
prevencije konflikata unutar porodice.

^lan 23.

Usluga predah sme{taja dostupna je deci sa smetwama u razvoju i wihovim porodicama tj. starateqima koji imaju prebivali{te na teritoriji grada Kraqeva.
Usluga predah sme{taja za decu sa smetwama u razvoju dostupna je korisnicima koji nemaju prebivali{te na teritoriji grada Kraqeva, pod uslovima i na na~in definisanim sporazumom o me|uop{tinskoj saradwi.

2.4. PRIVREMENI SME[TAJ U
KRIZNIM SITUACIJAMA

^lan 24.

Usluga privremenog sme{taja u kriznim situacijama pru`a se: `rtvama nasiqa, zlostavqawa i zanemarivawa u porodici (deca, odrasli i stari), kao i starim licima koja nemaju adekvatnu porodi~nu brigu i uslove za stanovawe, a obra|eni su za
sme{taj u ustanovu socijalne za{tite i ~ekaju na realizaciju istog.

^lan 25.

U zavisnosti od procene stru~nih radnika Centra za socijalni rad, lica iz prethodnog ~lana mogu se smestiti u ustanovu
socijalne za{tite ili u hraniteqsku porodicu pripremqenu za urgentni sme{taj.
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^lan 26.

^lan 30.

Sme{taj mo`e trajati do 7 dana, a u izuzetno komplikovanim situacijama po odluci Stru~nog kolegijuma Centra za socijalni rad, mo`e se produ`iti za najvi{e
jo{ sedam dana.

Usluga stanovawa uz podr{ku dostupna
je najdu`e dve godine licima uzrasta izme|u 15 i 26 godina, koja nemaju mogu}nosti da
i daqe `ive u biolo{kim ili srodni~kim
porodicima, kao alternativa sme{taju u
ustanovu socijalne za{tite ili hraniteqsku porodicu, odnosno radi osposobqavawa
za samostalan `ivot.
Usluga stanovawa uz podr{ku za mlade
koji se osamostaquju dostupna je korisnicima koji nemaju prebivali{te na teritoriji grada Kraqeva, pod uslovima i na na~in definisanim sporazumom o me|uop{tinskoj saradwi. Usluga se obezbe|uje u
trajawu od jedne godine, uz mogu}nost produ`ewa za jo{ jednu godinu, prema proceni
Centra za socijalni rad.

ODEQAK 3. USLUGE PODR[KE ZA
SAMOSTALAN @IVOT

^lan 27.

Usluge podr{ke za samostalan `ivot
pru`aju se pojedincu, da bi se wegove mogu}nosti za zadovoqewe osnovnih potreba
izjedna~ile sa mogu}nostima ostalih ~lanova dru{tva, da bi mu se poboq{ao kvalitet `ivota i da bi mogao da vodi aktivan i
samostalan `ivot u dru{tvu.

3.2. PERSONALNA ASISTENCIJA

^lan 31.
^lan 28.

Grad Kraqevo obezbe|uje slede}e vrste
usluga podr{ke za samostalan `ivot:
3.1. stanovawe uz podr{ku za mlade koji
se osamostaquju i
3.2. personalna asistencija.

3.1. STANOVAWE UZ PODR[KU ZA
MLADE KOJI SE OSAMOSTAQUJU

^lan 29.

Svrha usluge stanovawa uz podr{ku za
mlade koji se osamostaquju je pomo} i podr{ka u sticawu samostalnosti i integracije u zajednicu.

Svrha usluge personalne asistencije je
pru`awe odgovaraju}e individualne prakti~ne podr{ke koja je korisniku neophodna
za zadovoqavawe li~nih potreba i ukqu~ivawe u obrazovne, radne i dru{tvene aktivnosti u zajednici, radi uspostavqawa {to
ve}eg nivoa samostalnosti.

^lan 32.

Usluge personalne asistencije dostupne su punoletnim licima sa invaliditetom, kojima je utvr|ena potreba za prvim
ili drugim stepenom podr{ke, koji ostvaruju pravo na uve}ani dodatak na tu|u negu
i pomo}, imaju sposobnost za samostalno dono{ewe odluka, radno su anga`ovani ili
aktivno ukqu~eni u rad razli~itih udru-
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`ewa gra|ana, sportskih dru{tava, politi~kih partija i drugih oblika dru{tvenog anga`mana, odnosno, ukqu~eni su u redovni ili individualni obrazovni program.
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^lan 36.

Usluge se pru`aju u Centru za socijalni rad, kroz strukturirane tematske programe sa jasno definisanim ciqnim grupama, ciqevima i metodologijom.

ODEQAK 4. USLUGE ZA O^UVAWE I
UNAPRE\EWE @IVOTA PORODICE
4.2. SAVETODAVNO-TERAPIJSKE
USLUGE
^lan 33.
^lan 37.
Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge pru`aju se kao vid pomo}i
pojedincima i porodicama, radi unapre|ivawa porodi~nih odnosa, prevazila`ewa
kriznih situacija i sticawa ve{tina za samostalan i produktivan `ivot u dru{tvu.

^lan 34.

Savetodavno-terapijske usluge predstavqaju vid pomo}i pojedincima i porodicama u ciqu unapre|ewa porodi~nih odnosa,
prevazila`ewa kriznih situacija i sticawa ve{tina i podsticawa pravilnog razvoja li~nosti.
Usluge se pru`aju licima u Savetovali{tu.
4.3. MEDIJACIJA

Grad Kraqevo obezbe|uje pravo na slede}e savetodavno terapijske i socijalno-edukativne usluge:
4.1. socijalno-edukativne usluge,
4.2. savetodavno-terapijske usluge,
4.3. medijaciju,
4.4. mobilni tim za hitne intervencije.

4.1. SOCIJALNO EDUKATIVNE USLUGE

^lan 38.

Medijacija je postupak pregovarawa uz
pomo} tre}e neutralne strane, odnosno medijatora. On olak{ava suprotstavqenim
stranama da prona|u re{ewe u sopstvenom
interesu. Medijator poma`e da se unapredi
komunikacija i na|e re{ewe za spor i da se
izbegnu sudski sporovi.

^lan 35.

Socijalno-edukativne usluge su usluge
iz oblasti socijalne za{tite koje imaju,
pre svega, preventivni karakter i podr`avaju grupe u riziku. Ciq wihovog sporovo|ewa je spre~avawe razvoja bilo kog oblika
socijalno neprihvatqivog pona{awa, kao i
unapre|ewe kvaliteta `ivota pojedinca i
porodice.

4.4. MOBILNI TIM ZA HITNE
INTERVENCIJE

^lan 39.

Mobilni tim za hitne intervencije
pru`a pomo} porodici u razre{ewu kri-
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znih situacija. Mobilni tim za hitne intervencije obezbe|uje dvadeset~etvoro~asovnu dostupnost korisnicima kroz pripravnost dva stru~na radnika i voza~a Centra za
socijalni rad.
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- izbegla i interno raseqena lica,
- druga lica po stru~noj proceni Centra za socijaln rad.

5.2. DNEVNI CENTAR ZA STARE
ODEQAK 5. INOVACIONE I OSTALE
USLUGE SOCIJALNE ZA[TITE

^lan 40.
Grad Kraqevo obezbe|uje slede}e inovacione i ostale usluge u skladu sa potrebama
lokalne zajednice:
5.1. socijalno stanovawe u za{ti}enim
uslovima i
5.2. dnevni centar za stare

^lan 43.

Usluga dnevnog centra obezbe|uje se starim licima kojima je potrebna pomo} u ciqu {to du`eg ostanka u prirodnom okru`ewu i podizawa kvaliteta `ivota u lokalnoj
zajednici.

GLAVA 2.
OBEZBE\EWE USLUGA SOCIJALNE
ZA[TITE

5.1. SOCIJALNO STANOVAWE U
ZA[TI]ENIM USLOVIMA
^lan 44.
^lan 41.

Usluga socijalnog stanovawa u za{ti}enim uslovima se obezbe|uje pojedincu ili
porodici u stawu socijalne potrebe, koji
nemaju re{eno pitawe stanovawa i pru`a
se u namenski izgra|enom objektu.

Usluge socijalne za{tite mogu se obezbediti:
1. u ustanovi socijalne za{tite,
2. javnom nabavkom,
3. na osnovu me|ugradskog sporazuma (zajedni~ki poziv) i
4. javnim konkursom.

^lan 42.

^lan 45.

Korisnici usluge iz prethodnog ~lana
mogu biti:
- korisnici nov~ane socijalne pomo}i,
- samohrani roditeqi,
- stara lica,
- lica koja su kao maloletna bila pod
posebnom za{titom dr`ave, (starateqstvo,
hraniteqstvo, sme{taj u ustanovu socijalne za{tite ili drugu porodicu),
- osobe sa invaliditetom,

Usluge socijalne za{tite iz ove odluke
koje pru`a grad Kraqevo mogu se obezbediti
u ustanovi socijalne za{tite ~iji je osniva~ lokalna samouprava grada Kraqeva.

^lan 46.

Pru`awe usluga socijalne za{tite iz
ove odluke za koje su Pravilnikom o bli-
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`im uslovima i standardima za pru`awa
usluga socijalne za{tite, propisani standardi za pru`awe usluga, ukoliko se ne mogu obezbediti u potrebnom obimu u ustanovi
socijalne za{tite ~iji je grad Kraqevo
osniva~, nabavqaju se od pru`aoca usluge
socijalne za{tite u skladu sa zakonom kojim se ure|uju javne nabavke, kroz postupak
javne nabavke usluga socijalne za{tite, u
skladu sa Pravilnikom o bli`im uslovima
i standardima za pru`awe usluga socijalne
za{tite.
Organ jedinice lokalne samouprave
nadle`an za socijalnu za{titu, kao naru~ilac usluge, poziv za podno{ewe ponuda za
pru`awe usluga socijalne za{tite objavquje u skladu sa zakonom kojim se ure|uju
javne nabavke.

^lan 47.

Ugovor o javnoj nabavci usluge zakqu~uje se izme|u naru~ioca usluge i odabranog
ovla{}enog pru`aoca usluge socijalne za{tite, i wime se obavezno ure|uje na~in
pla}awa, pra}ewe i trajawe pru`awa usluge, kao i na~in izve{tavawa i uslovi raskida ugovora.

^lan 48.

U ciqu ekonomi~nijeg i efikasnijeg
obezbe|ivawe usluga socijalne za{tite,
nadle`ni organ Gradske uprave mo`e, na
osnovu me|uop{tinskog (me|ugradskog) sporazuma, objaviti zajedni~ki poziv za podno{ewe ponuda za pru`awe usluga.

^lan 49.

Usluge socijalne za{tite za koje nisu
propisani standardi obezbe|uju se putem
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javnog konkursa, a prava i obaveze lokalne
samouprave i izabranog pru`aoca usluge reguli{u se ugovorom.
Obavezni elementi ugovora se odnose na
definisawe sadr`ine usluge, na~ina i dinamike pla}awa, trajawe usluge, izve{tavawa o pru`enim uslugama i uslovi za raskid ugovora.

GLAVA 3.
POSTUPAK ZA KORI[]EWE USLUGA
SOCIJALNE ZA[TITE

^lan 50.

Inicijativu za pokretawe postupka za
priznavawe prava na usluge socijalne za{tite mo`e podneti svako fizi~ko ili
pravno lice.
Centar za socijalni rad je nadle`an za
pokretawe postupka za kori{}ewe usluge
licu koje se zateklo na teritoriji grada
Kraqeva u slu~aju potreba za neodlo`nom
intervencijom.

^lan 51.

Postupak za kori{}ewe usluge iz ove
odluke koju obezbe|uje grad Kraqevo, sprovodi Centar za socijalni rad, po slu`benoj
du`nosti ili na zahtev korisnika.
Centar za socijalni rad je mesno nadle`an za sprovo|ewe postupka za priznavawe
prava na uslugu za korisnike koji imaju prebivali{te na teritoriji grada Kraqeva.
Izuzetno, Centar za socijalni rad mo`e
sprovesti postupak za kori{}ewe usluge iz
stava 1. ovog ~lana u slu~aju da korisnik ima
boravi{te na teritoriji grada Kraqeva.
Centar za socijalni rad odlu~uje o kori{}ewu usluga predvi|enih ovom odlukom, primenom odredaba zakona kojim se
ure|uje op{ti upravni postupak, ako Zako-
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nom o socijalnoj za{titi nije druga~ije odre|eno.
U postupku odlu~ivawa o priznavawu
prava na usluge socijalne za{tite koje se
pru`aju deci i mladima, a koje su priznate
ovom odlukom Centar za socijalni rad, po
potrebi, pribavqa mi{qewe Interresorne
komisije.
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@alba iz stava 1. ovog ~lana izjavquje
se Gradskom ve}u kao nadle`nom organu jedinice lokalne samouprave.
Odluka o `albi iz stava 1.ovog ~lana donosi se u roku od 30 dana.

^lan 56.

^lan 52.

Ako voditeq slu~aja, odnosno, kada je to
zakonom i drugim propisom odre|eno stru~ni tim Centra za socijalni rad, proceni da korisnik ima potrebu za uslugom,
Centar za socijalni rad donosi re{ewe o
priznavawu prava na kori{}ewe usluge koju obezbe|uje jedinica lokalne samouprave
i upu}uje korisnika kod izabranog pru`aoca usluge.

^lan 53.

Centar za socijalni rad upu}uje korisnika, radi kori{}ewa usluge koju je grad
Kraqevo obezbedio putem javne nabavke,
ovla{}enom pru`aocu usluge sa kojim je zakqu~en Ugovor o pru`awu usluge.

Ako ovla{}eni pru`alac usluge odbije
da korisniku pru`i uslugu predvi|enu re{ewem o priznavawu prava, du`an je da o
tome odmah, pisanim putem, obavesti Centar za socijalni rad i korisnika, i da za to
navede razloge.
Povodom obave{tewa iz stava 1. ovog
~lana, korisnik u roku od osam dana od prijema obave{tewa, mo`e uputiti pritu`bu
Centru za socijalni rad.
Centar za socijalni rad }e, po{to razmotri pritu`bu iz stava 2. ovog ~lana, uputiti korisnika drugom ovla{}enom pru`aocu sa spiska ovla{}enih pru`alaca usluge, ako ovla{}eni pru`alac usluge iz stava
1. ovog ~lana upu}enom korisniku ne mo`e
pru`iti uslugu.
O odbijawu pru`awa usluge Centar za
socijalni rad odmah obave{tava nadle`no
odeqewe Gradske uprave, organ nadle`an za
izdavawe licence pru`aocima usluga socijalne za{tite i inspekciju socijalne za{tite.

^lan 54.
^lan 57.
Ako voditeq slu~aja, odnosno stru~ni
tim Centra za socijalni rad proceni da korisnik nema potrebu za uslugom, zahtev za
kori{}ewe tra`ene usluge socijalne za{tite odbi}e se re{ewem.

^lan 55.
Protiv re{ewa kojim se odbija zahtev
za kori{}ewe usluge mo`e se izjaviti `alba u roku od 15 dana.

O realizovanim uputima, odnosno zakqu~enim ugovorima o pru`awu usluge socijalne za{tite iz stava 1. prethodnog ~lana, Centar za socijalni rad izve{tava nadle`no odeqewe Gradske uprave o neposrednom ugovarawu kori{}ewa usluge odmah po
otpo~iwawu pru`awa usluge.
Centar za socijalni rad podnosi godi{wi izve{taj o odbijawu pru`awa usluga
socijalne nadle`nom odeqewu Gradske
uprave i Zavodu za socijalnu za{titu.

Strana 188 - Broj 21

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

^lan 58.
Korisnik, odnosno zakonski zastupnik
korisnika, mo`e neposredno odabrati uslugu socijalne za{tite ni ustanovu, odnosno
pru`aoca usluge socijalne za{tite i zakqu~iti ugovor o kori{}ewu usluge sa izabranim pru`aocem usluge socijalne za{tite.
U slu~aju iz stava 1. ovog ~lana korisniku se ne izdaje uput za kori{}ewe usluge, a procenu potrebe korisnika za uslugom
vr{i ustanova socijalne za{tite koja pru`a uslugu, odnosno pru`alac usluge socijalne za{tite, u skladu sa ovom odlukom.

GLAVA 4.
FINANSIRAWE USLUGA SOCIJALNE
ZA[TITE

20. septembar 2017. godine

- u celosti iz sredstava korisnika, wegovog srodnika ili tre}eg lica,
- uz delimi~no u~e{}e korisnika, wegovog srodnika, tre}eg lica ili buxeta jedinice lokalne samouprave i
- u celosti iz buxeta jedinice lokalne
samouprave.

^lan 61.
Korisnik u~estvuje u pla}awu usluge u
skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za
u~e{}e korisnika u ceni usluge.
Pravilnik donosi Gradsko ve}e grada Kraqeva na predlog nadle`nog odeqewa Gradske uprave.
Saglasnost na Odluku o cenama usluga
socijalne za{tite donosi Skup{tina grada
Kraqeva, na predlog nadle`nog organa ustanove.

^lan 59.
Sredstva za pru`awe usluga socijalne
za{tite obezbe|uju se:
- iz buxeta grada Kraqeva za korisnike
koji imaju prebivali{te na teritoriji grada Kraqeva,
- iz sredstva korisnika i u~e{}a korisnika u tro{kovima usluge,
- iz buxeta drugih lokalnih samouprava
na ~ijoj teritoriji korisnici usluge imaju
prebivali{te u skladu sa me|uop{tinskim
sporazumom o pru`aweu usluge,
- iz namenskih transfera obezbe|enih u
skladu sa ~lanom 207. Zakona o socijalnoj
za{titi i Uredbom o namenskim transferima, i
- iz drugih izvora (partnerstva sa nacionalnim i me|unarodnim organizacijama,
donacija, dobrovoqnih priloga i sl.).

^lan 60.
U zavisnosti od socijalno-ekonomskog
statusa korisnika, pla}awe usluge mo`e biti:

DEO TRE]I: MATERIJALNA
PODR[KA

GLAVA 1.
VRSTE MERA MATERIJALNE
PODR[KE

^lan 62.

Pravo na materijalnu podr{ku ostvaruje se radi obezbe|ewa egzistencijalnog minimuma i podr{ke socijalnoj ukqu~enosti
korisnika.
Grad Kraqevo obezbe|uje pravo na slede}e vrste materijalne pomo}i:
1. materijalna podr{ka u novcu
1.1. jednokratna nov~ana pomo}
1.2. vanredna nov~ana pomo}
1.3. socijalno ukqu~ivawe korisnika
jednokratne nov~ane pomo}i
2. materijalna podr{ka u naturi
2.1. besplatan obroku u Narodnoj kuhiwi
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2.2. opremawe korisnika za sme{taj u
ustanovu socijalne za{tite ili drugu porodicu
2.3. druge mere u skladu sa potrebama lokalne zajednice.

^lan 63.

Kriterijumi za ostvarivawe prava na
mere materijalne podr{ke, nadle`nost i
postupak za ostvarivawe prava i druga pitawa od zna~aja za obezbe|ivawe prava bi}e
definisana posebnim pravilnikom za svaku
od mera materijalne podr{ke predvi|eno
ovom odlukom.
Pravilnike iz stava 1. ovog ~lana, na
predlog nadle`nog odeqewa Gradske uprave, donosi Gradsko ve}e grada Kraqeva u roku od 60 dana od dana stupawa na snagu ove
odluke.
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snika i raspolo`ivih buxetskih sredstava,
i mo`e se odobriti najvi{e do iznosa nov~ane socijalne pomo}i za pojedinca, koja se
finansira iz buxeta Republike Srbije, prema posledwem objavqenom podatku.
Jednokratna nov~ana pomo} mo`e se odobriti istom korisniku najvi{e tri puta u
toku godine, a samo izuzetno vi{e puta u toku godine, ukoliko ukupna sredstva primqena po ovom osnovu ne prelaze iznos prose~ne neto zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema posledwem objavqenom podatku u momentu podno{ewa zahteva.
Re{ewe o priznavawu prava na jednokratnu nov~anu pomo} donosi Centar za socijalni rad u skladu sa Pravilnikom o dodeli jednokratne pomo}i.
Isplatu jednokratnih nov~anih pomo}i
vr{i Centar za socijalni rad iz sredstava
buxeta lokalne samouprave.

1.2. VANREDNA NOV^ANA POMO]
1. MATERIJALNA PODR[KA U NOVCU
^lan 65.
1.1. JEDNOKRATNA NOV^ANA POMO]

^lan 64.

Jednokratnu nov~anu pomo} kao vid materijalne podr{ke mogu koristiti pojedinac i porodica, koji se na|u u stawu socijalne potrebe, u slu~ajevima vezanim za zadovoqewe osnovnih `ivotnih potreba, otklawawe posledica elementarnih nepogoda,
te{ku bolest, prihvat po prestanku sme{taja u ustanovu, kao i u drugim vanrednim
prilikama koje ne mogu samostalno prevazi}i, a naro~ito kada nemaju nikakvih prihoda i ne mogu, iz zakonom predvi|enih razloga, da ostvare pravo na redovnu nov~anu
socijalnu pomo}.
Visina jednokratne pomo}i u novcu
utvr|uje se u zavisnosti od potreba kori-

Pravo na vanrednu nov~anu pomo} mogu
ostvariti:
- porodice u kojima nesre}nim slu~ajem
nastupi smrt jednog ili vi{e ~lanova porodi~nog doma}instva;
- pojedinac koji se razboli od te{ke bolesti, odnosno porodice ~iji se ~lan razboli od te{ke bolesti;
- pojedinci i porodice u drugim izuzetno te{kim situacijama po oceni stru~nog
tima Centra.

^lan 66.

Uslov za ostvarivawe prava na vanrednu
nov~anu pomo} je da prose~ni mese~ni prihod porodice u prethodna tri meseca, u odnosu na mesec u kome je podnet zahtev, ne
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prelazi iznos prose~ne neto zarade u Republici Srbiji prema posledwim objavqenim
podacima organa nadle`nog za poslove statistike.

^lan 67.

Vanredna pomo} mo`e se isplatiti najvi{e u iznosu do jedne i po prose~ne neto
zarade u Republici Srbiji prema posledwem objavqenom podatku u momentu podno{ewa zahteva.

^lan 68.

Pravo na vanrednu nov~anu pomo} mo`e
se ostvariti samo jednom u toku godine, bez
obzira na osnov.
Re{ewe o priznavawu prava na jednokratnu nov~anu pomo} donosi Centar za socijalni rad u skladu sa Pravilnikom o dodeli jednokratne pomo}i.
Isplatu jednokratnih nov~anih pomo}i
vr{i Centar za socijalni rad iz sredstava
buxeta lokalne samouprave.

1.3. SOCIJALNO UKQU^IVAWE
KORISNIKA NOV^ANE SOCIJALNE
POMO]I

^lan 69.

Radno sposobni korisnici nov~ane socijalne pomo}i, u skladu sa Zakonom o socijalnoj za{titi i Uredbom o merama socijalne ukqu~enosti korisnika nov~ane socijalne pomo}i, mogu biti upu}eni u javno preduze}e, ustanovu ili drugu javnu slu`bu ~iji
je osniva~ Grad Kraqevo, radi obavqawa odre|enog broja sati dru{tveno korisnog rada
srazmerno visini nov~ane pomo}i.
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Centar za socijalni rad zakqu~uje sporazum sa korisnikom nov~ane pomo}i o aktivnom prevazila`ewu wegove nepovoqne
socijalne situacije, koji sadr`i aktivnosti i obaveze korisnika, kao i mogu}nost
umawewa i prestanka prava na materijalnu
podr{ku u slu~aju neopravdanog neizvr{avawa obaveza iz sporazuma (individualni
plan aktivacije).
Naknada za jedan sat dru{tveno korisnog rada utvr|uje se u visini minimalne
neto zarade po radnom ~asu u momentu upu}ivawa korisnika na rad.
Nov~anu socijalnu pomo} odobrava i ispla}uje Centar za socijalni rad, u partnerstvu sa Gradskom upravom (odeqewem/slu`bom za dru{tvene delatnosti).

2. MATERIJALNA PODR[KA
U NATURI

2.1. BESPLATAN OBROK U NARODNOJ
KUHIWI

^lan 70.

Pravo na besplatan obrok ima lice koje
je korisnik prava na nov~anu socijalnu pomo}, kao i druga lica u stawu socijalne potrebe, po stru~noj proceni Centra za socijalni rad.
Postupak pripreme i podele besplatnih obroka organizuje i sprovodi Crveni
krst, odnosno drugo pravno i fizi~ko lice
sa kojim grad/op{tina zakqu~i ugovor po
okon~anom postupku javne nabavke za izbor
pru`aoca ove usluge.
Pravilnikom o pravu na besplatan
obrok defini{e se nadle`nost Centra za
socijalni rad za priznavawe prava na besplatan obrok, kriterijumi za priznavawe
prava, postupak za kori{}ewe prava na besplatan obrok u narodnoj kuhiwi.
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2.2. OPREMAWE KORISNIKA ZA
SME[TAJ U USTANOVU SOCIJALNE
ZA[TITE ILI DRUGU PORODICU

^lan 71.

Pravo na ovu vrstu pomo}i ima korisnik koji stekne uslove za sme{taj u ustanovu socijalne za{tite ili u drugu porodicu.
Potrebno je tom prilikom da korisnik raspola`e sa potrebnom ode}om, obu}om i ostalim li~nim potrep{tinama. Ukoliko korisnik nije u mogu}nosti da navedeno obezbedi iz li~nih primawa, to je Centar za socijalni rad u obavezi da opremi korisnika,
u skladu sa standardima koje je propisalo
nadle`no ministarstvo, tj. ustanova u koju
se vr{i sme{taj.
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materijalne podr{ke pokre}e se na zahtev
korisnika ili po slu`benoj du`nosti.
Po zahtevima za kori{}ewe prava na
mere materijalne podr{ke iz ove odluke, u
prvom stepenu re{ava Centar za socijalni
rad.

^lan 74.

Korisnik kome nije priznato pravo na
mere materijalne podr{ke iz ove odluke
ima pravo `albe u roku od 15 dana.
Po `albama na prvostepene odluke u
drugom stepenu odlu~uje Gradsko ve}e grada
Kraqeva u skladu sa ~lanom 63. stav 1. ta~ka 5. Statuta grada Kraqeva.

2.3. DRUGE MERE U SKLADU SA
POTREBAMA LOKALNE ZAJEDNICE

GLAVA 3.
FINANSIRAWE PRAVA NA MERE
MATERIJALNE PODR[KE

^lan 72.

^lan 75.

Pravo na ovu vrstu materijalnih davawa Centar za socijalni rad mo`e obezbediti ukoliko za tim postoji potreba i ukoliko se obezbede neophodna sredstva. Navedeno
podrazumeva naturalna davawa u vidu paketa hrane, paketa higijenskog materijala i
sli~no.

Sredstva za ostvarivawe prava na mere
materijalne podr{ke u socijalnoj za{titi
predvi|ene ovom odlukom obezbe|uju se:
- iz buxeta grada Kraqeva,
- iz drugih izvora (partnerstvo sa nacionalnim i me|unarodnim organizacijama,
donacije, dobrovoqni prilozi i sl.).

GLAVA 2.
POSTUPAK ZA OSTVARIVAWE PRAVA
NA MERE MATERIJALNE PODR[KE

^lan 76.

^lan 73.

Postupak za ostvarivawe prava na mere

Odlukom o buxetu grada Kraqeva se
opredequju i sredstva za materijalne tro{kove i zarade zaposlenih koji obavqaju
poslove vezane za realizaciju materijalne
podr{ke.
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DEO ^ETVRTI: UNAPRE\EWA
SOCIJALNE ZA[TITE
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poverava se nadle`nom odeqewu Gradske
uprave u ~ijoj su nadle`nosti poslovi iz
oblasti socijalne za{tite.

^lan 77.
DEO PETI: PRELAZNE I ZAVR[NE
ODREDBE
Grad Kraqevo utvr|uje program mera i
aktivnosti za podsticaj i razvoj postoje}ih
i novih usluga socijalne za{tite u skladu
sa strategijom koju donosi Vlada Republike
Srbije i relevantim strate{kim dokumentima Grada.

^lan 78.
Za potrebe unapre|ewa socijalne za{tite grada Kraqeva, Skup{tina grada
Kraqeva, u skladu sa Statutom grada Kraqeva, osniva Savet za socijalnu za{titu, kao
me|usektorsko savetodavno telo.
Sastav, nadle`nost, prava i obaveze ~lanova Saveta defini{u se Pravilnikom o
radu koji usvaja Gradsko ve}e.

^lan 79.
Program unapre|ewa socijalne za{tite
usvaja Skup{tina grada Kraqeva na predlog Saveta za socijalnu za{titu.

^lan 82.

Postupak za kori{}ewe usluga i ostvarivawe materijalne podr{ke vodi se po odredbama Zakona o op{tem upravnom postupku, ako Zakonom o socijalnoj za{titi nije
druga~ije odre|eno.

^lan 83.

Postupci za ostvarivawe prava i pru`awa usluga socijalne za{tite koji su zapo~eti, a nisu okon~ani do otpo~iwawa
primene ove odluke, okon~a}e se po odredbama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj za{titi grada Kraqeva („Slu`beni
list grada Kraqeva“, broj 12/11, 28/12, 1/13 ispr. i 30/14).

^lan 84.
^lan 80.

Sredstva za finasirawe programa unapre|ewa socijalne za{tite, ukqu~uju}i i
sredstva za primenu, pra}ewe i procenu
efekata programa obezbe|uju se u buxetu grada Kraqeva.

Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj za{titi grada Kraqeva („Slu`beni
list grada Kraqeva“, broj 12/11, 28/12, 1/13 ispr. i 30/14) prestaje da va`i od dana otpo~iwawa primene ove odluke.

^lan 85.
^lan 81.
Postupak pra}ewa i procene kvaliteta
usluga i ostvarivawa materijalne podr{ke

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavqivawa u „Slu`benom listu grada Kraqeva“ i primewiva}e se od dana for-
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^lan 3.

mirawa Centra lokalnih usluga grada Kraqeva.
Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-273/2017-I
Dana: 20. septembra 2017. godine

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

Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.
___________________________________________

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-274/2017-I
Dana: 20. septembra 2017. godine

282.
Na osnovu ~lana 32. ta~ka 6. u vezi sa
~lanom 66. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik RS“, broj 129/07,
83/14 - dr. zakon, 101/16 - dr. zakon), ~lana
26. ta~ka 9. i ~lana 121. stav 1. Statuta grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 15/13 - pre~i{}en tekst),
Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 20. septembra 2017. godine,
donela je

ODLUKU
O USVAJAWU LOKALNOG AKCIONOG
PLANA ZA UNAPRE\EWE POLO@AJA
ROMA NA TERITORIJI GRADA
KRAQEVA ZA PERIOD
2017- 2025. GODINE

Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.
___________________________________________

283.

Na osnovu ~lanova 27, 28, 35, 46. i 48. Zakona o planirawu i izgradwi („Slu`beni
glasnik RS“, broj 72/09, 81/09 - ispr, 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US,
50/13 - odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14
i 145/14), ~lana 20. ta~ka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik RS“,
broj 129/07, 83/14 - dr. zakon i 101/16 - dr. zakon), ~lana 16. i 26. ta~ka 9. Statuta grada
Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“,
broj 15/13 - pre~i{}en tekst),
Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 20. septembra 2017. godine,
donela je

^lan 1.

ODLUKU
Usvaja se Lokalni akcioni plan za unapre|ewe polo`aja Roma na teritoriji grada
Kraqeva za period 2017- 2025. godine.

O IZRADI PLANA DETAQNE
REGULACIJE „GROBQE U
KOVANLUKU“

^lan 2.
^lan 1.
Sastavni deo ove odluke je Lokalni akcioni plan za unapre|ewe polo`aja Roma
na teritoriji grada Kraqeva za period
2017- 2025. godine.

Pristupa se izradi Plana detaqne regulacije „Grobqe u Kovanluku“ (u daqem
tekstu: PDR „Grobqe u Kovanluku“).
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^lan 2.

PDR-om „Grobqe u Kovanluku“ bi}e obuhva}eno podru~je dela KO Kovanluk u povr{ini od 1,75ha.
Podru~je koje }e obuhvatiti PDR „Grobqe u Kovanluku“ nalazi se u obuhvatu PGR
„Beranovac-Kovanluk“ („Slu`beni list
grada Kraqeva“, broj 13/13 i 24/13).
Preliminarna granica PDR-a „Grobqe u
Kovanluku“ polazi od krajwe severne ta~ke,
~etvorome|e k.p. br. 255/6, 255/43, 255/10 i
255/7 KO Kovanluk i ide prema jugoistoku
prate}i granice k.p. br. 255/7, 255/8 i 246 KO
Kovanluk i dolazi do puta k.p. br. 247/2 i wegovom desnom stranom skre}e prema jugozapadu i desnom stranom puta k.p. br. 2053 dolazi
do trome|e k.p. br. 2053, 255/36 i 255/34 KO
Kovanluk. Od trome|e granica plana skre}e
prema severu prate}i granice k.p. br. 255/36,
255/35 KO Kovanluk i dolazi do trome|e k.p.
br. 255/35, 255/46 i 255/45 gde skre}e prema
zapadu prate}i k.p. br.255/45 i dolazi do trome|e k.p. br.255/45, 255/46 i 255/27 KO Kovanluk. Od trome|e granica skre}e prema severu
prate}i k.p. br.255/45 i 255/7 gde dolazi do
po~etne ta~ke opisa plana.
Kona~na granica PDR „Grobqe u Kovanluku“ bi}e definisana Nacrtom ovog Plana.

20. septembar 2017. godine

wa javnog interesa, unapre|ewa postoje}ih
i novih urbanih vrednosti i o~uvawa prirodnih vrednosti prostora.

^lan 5.

Ciqevi planirawa, kori{}ewa, ure|ewa i za{tite planskog podru~ja na ovom
prostoru zasnivaju se na definisawu javnog
interesa i obezbe|ivawu uslova za ure|ewe
prostora koji }e zadovoqiti pove}ane potrebe za ovom vrstom komunalne delatnosti,
uz optimalnu iskori{}enost prostora za
sahrawivawe i podizawe nivoa neophodne
infrastrukturne opremqenosti.

^lan 6.

Konceptualni okvir planirawa sastoji
se u definisawu prostora u granicama
PDR-a u smislu detaqne namene zemqi{ta,
regulacionih linija ulica i javnih povr{ina, nivelacionih kota ulica i javnih
povr{ina, popisa parcela i opisa lokacija
za javne povr{ine, koridora i kapaciteta
za saobra}ajnu i komunalnu infrastrukturu, kao i drugih elemenata zna~ajnih za
sprovo|ewe plana detaqne regulacije.

^lan 3.
^lan 7.
Prostor obuhva}en PDR-om „Grobqe u
Kovanluku“, predvi|en je i planom vi{eg
reda PGR-om „Beranovac-Kovanluk“.

Rok za izradu Nacrta PDR-a „Grobqe u
Kovanluku“ iznosi 12 meseci od dana stupawa na snagu ove odluke.

^lan 4.
^lan 8.
Principi planirawa, kori{}ewa, ure|ewa i za{tite prostora PDR „Grobqa u Kovanluku“, zasnivaju se na odre|ivawu potencijala, ograni~ewa i razvojnih prioriteta posmatranog podru~ja, radi definisa-

Finansirawe izrade planskog dokumenta obezbe|eno je iz buxeta grada Kraqeva,
kroz Program za ure|ivawe gra|evinskog ze-

20. septembar 2017. godine
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mqi{ta. Procewena finansijska sredstva
potrebna za izradu plana iznose 980.000,00
dinara.

^lan 9.

Nacrt PDR-a „Grobqe u Kovanluku“ bi}e izlo`en na javni uvid u holu zgrade
Gradske uprave-prvi ulaz, Trg Jovana Sari}a broj 1. Primedbe na nacrt plana predaju
se u pisanom obliku na pisarnici Gradske
uprave.

^lan 10.
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Na osnovu ~lana 46. u vezi sa ~lanovima
27. i 28. Zakona o planirawu i izgradwi
(„Slu`beni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09 ispr, 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka
US, 132/14 i 145/14), ~lana 20. ta~ka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik RS“, broj 129/07, 83/14 - dr. zakon i
101/16 - dr. zakon), ~lana 16. i 26. ta~ka 9.
Statuta grada Kraqeva („Slu`beni list
grada Kraqeva“, broj 15/13 - pre~i{}en
tekst),
Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 20. septembra 2017. godine,
donela je

Strate{ka procena uticaja na `ivotnu
sredinu za navedeni PDR ne}e se izra|ivati.

ODLUKU

^lan 11.

O IZRADI PLANA DETAQNE
REGULACIJE ZA DENIVELISANU
RASKRSNICU DR@AVNOG PUTA IB
REDA BROJ 23 I DRUGOG GRADSKOG
PRSTENA

Mi{qewe Komisije za planove grada Kraqeva, dato na sednici odr`anoj 21.07.2017. godine je sastavni deo ove odluke.

^lan 1.

^lan 12.

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-275/2017-I
Dana: 20. septembra 2017. godine

Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.
___________________________________________

Pristupa se izradi Plana detaqne regulacije za denivelisanu raskrsnicu dr`avnog puta IB reda broj 23 i drugog gradskog prstena.

^lan 2.

Planom detaqne regulacije za denivelisanu raskrsnicu dr`avnog puta IB reda
broj 23 i drugog gradskog prstena (u daqem
tekstu: PDR), bi}e obuhva}en deo KO Kraqevo u povr{ini od oko 2,8ha.
Preliminarna granica PDR-a po~iwe
od trome|e k.p. br. 5296/1, 6044 i 6052/1 KO
Kraqevo i ide u du`ini od 69 metara prema
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istoku gde skre}e prema jugu presecaju}i
ulicu Dositejevu k.p. br. 6044, prati k.p. br.
5171/1 i dolazi do trome|e k.p. br. 5171/1,
5178/1 i 5167 KO Kraqevo. Od trome|e granica skre}e prema istoku do trome|e k.p. br.
5167, 5178/1 i 5178/2 KO Kraqevo daqe skre}e prema jugu do trome|e k.p. br. 5178/1,
5178/2 i 5180, a od trome|e skre}e ka jugozapadu do trome|e k.p. br. 5178/1, 5180 i 5188/2
pa skre}e prema jugu prate}i k.p. br. 5188/2,
5187/4, 5187/5, 5187/6 KO Kraqevo i dolazi
do trome|e k.p. br. 5187/6, 5179/3 i 5181 KO
Kraqevo gde skre}e prema jugozapadu prate}i k.p. br. 5187/6, preseca k.p. br. 4989/3 i
dolazi do trome|e k.p. br. 4989/3, 5184/1 i
5187/1 KO Kraqevo. Granica plana od trome|e skre}e prema severozapadu prate}i levu
stranu k.p. br. 4989/3 i dolazi do trome|e
k.p. br. 4989/3, 5192/1 i 5191/4 KO Kraqevo
gde produ`ava istim smerom prate}i granicu k.p. br. 5191/4, 5191/5 KO Kraqevo i dolazi do trome|e k.p. br. 5193/1, 5173/2 i 6044
KO Kraqevo. Od trome|e granica skre}e
prema zapadu do trome|e k.p. br. 5195/10,
6044 i 5196/3 a od trome|e prema severu preseca k.p. br. 6044 i wenom levom stranom dolazi do po~etka opisa plana.

^lan 3.
Prostor obuhva}en PDR-om, tako|e je u
obuhvatu i planova vi{eg reda GUP Kraqevo 2020 („Slu`beni list grada Kraqeva“,
broj 13/13 i 24/13) i Izmena PGR „Sija}e poqe“ („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj
35/16 i 3/17).
Za izradu PDR-a koristiti podloge koje se pribavqaju od RGZ, SKN - Kraqevo u
skladu sa ~lanom 40. Zakona o planirawu i
izgradwi, dopuwene sa potrebnim geodetskim snimawima.

20. septembar 2017. godine

na: odre|ivawu potencijala, ograni~ewa i
razvojnih prioriteta posmatranog podru~ja, definisawu javnog interesa, preciznom
definisawu polo`aja novih linijskih infrastrukturnih objekata i komunalne infrastrukture, unapre|ewa postoje}ih i novih urbanih vrednosti, mogu}nosti uskla|ivawa fakti~kog stawa izgra|enosti sa
planom.
^lan 5.

Vizija i ciq planirawa na ovom prostoru zasniva se na unapre|ewu kvaliteta
`ivqewa, kroz svrsishodno i organizovano
kori{}ewe prirodnih i izgra|enih potencijala, ograni~ewe {irewa neplanske
gradwe, razvoj mre`e infrastrukture i
otvorenih prostora i unapre|ewe elemenata
urbane strukture.

^lan 6.

Konceptualni okvir planirawa sastoji
se u slede}em:
- Definisawu javnog interesa;
- Ure|ewu javnih saobra}ajnih povr{ina;
- Regulaciji postoje}ih i stvarawu novih urbanih sadr`aja, u skadu sa smernicama datim Planovima vi{eg reda.

^lan 7.

Rok za izradu Nacrta PDR-a iznosi 12
meseci od dana stupawa na snagu ove odluke.

^lan 8.
^lan 4.
Principi planirawa, kori{}ewa, ure|ewa i za{tite prostora PDR-a zasnivaju se

Finansirawe izrade planskog dokumenta obezbe|eno je iz buxeta grada Kraqeva,
kroz Program za ure|ivawe gra|evinskog ze-
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mqi{ta. Procewena finansijska sredstva
potrebna za izradu plana iznose 724.500,00
dinara.

^lan 9.

Nacrt PDR-a bi}e izlo`en na javni
uvid u holu zgrade Gradske uprave-prvi
ulaz, Trg Jovana Sari}a broj 1. Primedbe na
nacrt PDR-a predaju se u pisanom obliku na
pisarnici Gradske uprave.

^lan 10.

Strate{ka procena uticaja na `ivotnu
sredinu za navedeni PDR ne}e se izra|ivati.

^lan 11.

Mi{qewe Komisije za planove grada
Kraqeva, dato na sednici odr`anoj
21.07.2017. godine je sastavni deo ove odluke.

^lan 12.

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

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-276/2017-I
Dana: 20. septembra 2017. godine
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Na osnovu ~lana 35. Zakona o planirawu
i izgradwi („Slu`beni glasnik RS“, broj
72/09, 81/09 - ispr, 64/10 - odluka US, 24/11,
121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US,
98/13 - odluka US, 132/14 i 145/14), ~lana 20.
stav 1. ta~ka 2, ~lana 32. stav 1. ta~ka 5. i
~lana 66. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik RS“, broj 129/07,
83/14 - dr. zakon i 101/16 - dr. zakon) i ~lana
26. stav 1. ta~ka 7. Statuta grada Kraqeva
(„Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 15/13
- pre~i{}en tekst),
Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 20. septembra 2017. godine,
donela je

ODLUKU
O DONO[EWU IZMENE PLANA
DETAQNE REGULACIJE „CENTAR
GRADA KRAQEVA“

^lan 1.
Donosi se Izmena Plana detaqne regulacije „Centar grada Kraqeva“ (u daqem tekstu: Izmena PDR-a „Centar grada Kraqeva“)
koju je izradilo JP za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“ iz Kraqeva.
Izmena PDR-a „Centar grada Kraqeva“
obuhvata deo K.O. Kraqevo u povr{ini od
14ha 66ari 54m2.
Granice lokacija obuhva}enih Izmenom PDR-a „Centar grada Kraqeva“ date su
u Odeqku: TEKSTUALNI DEO - 1. OPIS
GRANICE PLANSKOG DOKUMENTA, Izmene PDR-a „Centar grada Kraqeva“.

^lan 2.
Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.
___________________________________________

Izmena PDR-a „Centar grada Kraqeva“
sastoji se iz uvoda, tekstualnog dela, grafi~kog dela i dokumentacije plana.
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1. U V O D
2. TEKSTUALNI DEO
2.1. OP[TE ODREDBE PLANA
2.1.1. Polazne osnove Izmene PDR-a Koncept Izmene PDR-a „Centar grada Kraqeva“
2.1.2. Pravni i planski osnov za izradu
Izmene PDR-a „Centar grada Kraqeva“
2.1.3. Polo`aj i granica podru~ja koje
se ure|uje Izmenom PDR-a „Centar grada
Kraqeva“
2.1.4. Ste~ene urbanisti~ke obaveze
2.1.5. Status zemqi{ta i vlasni{tvo
2.2. PRAVILA URE\EWA
2.2.1. Postoje}e stawe (stawe izgra|enosti prostora)
2.2.2. Re`im kori{}ewa zemqi{ta
2.2.3. Podela zemqi{ta na gra|evinsko
zemqi{te za povr{ine javne namene i gra|evinsko zemqi{te za ostale namene
2.2.4. Urbanisti~ke zone, celine i podceline odre|ene planom
2.2.5. Urbanisti~ki uslovi za javne povr{ine i javne objekte
2.2.6. Objekti i mre`e saobra}ajne, komunalne i energetske infrastrukture, kao
i uslovi prikqu~ewa novih objekata
2.2.7. Ambijentalne celine i o~uvawe
kulturnih vrednosti
2.2.8. Uslovi o za{titi `ivotne sredine, za{tite od po`ara, nepogoda i uni{tavawa
2.2.9. Lokacije za izradu Urbanisti~kog projekta, prioriteti u sprovo|ewu Plana
2.3.10. Ekonomska analiza i procena
ulagawa iz javnog sektora - ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta za javne namene i izgradwa infrastrukture
2.3. PRAVILA GRA\EWA
2.3.1. Vrsta i namena objekata koji se
mogu graditi po urbanisti~kim celina i
podcelinama
2.3.2. Uslovi za obrazovawe gra|evinske
parcele
2.3.3. Polo`aj objekata u odnosu na regulaciju i na gra|evinske parcele
2.3.4. Urbanisti~ki pokazateqi

20. septembar 2017. godine

2.3.5. Dozvoqena spratnost i visina
objekta
2.3.6. Me|usobna udaqenost objekata
2.3.7. Uslovi za izgradwu drugih objekata na gra|evinskoj parceli
2.3.8. Uslovi parkirawa vozila i obezbe|ewa pristupa parceli
2.3.9. Za{tita susednih objekata
2.3.10. Uslovi za obnovu i rekonstrukciju
2.3.11. Uslovi prikqu~ewa na komunalnu i ostalu infrastrukturu
2.3.12. Etapnost izgradwe i smernice za
sprovo|ewe plana
2.3.13. Pravila i uslovi za arhitektonsko, estetsko oblikovawe prostora
2.3.14. Mere energetske efikasnosti izgradwe - primena materijala
2.3.15. Uslovi za zanatske radove
2.3.16. Uslovi za kretawe hendikepiranih lica
2.3.17. Uslovi za dogradwu vertikalnih
komunikacija (stepeni{ta, liftova)
2.3.18. Uslovi za zatvarawe otvorenih
terasa, balkona, lo|a
2.3.19. Uslovi za evakuaciju otpada
2.3.20. Prelazne i zavr{ne odredbe
3. GRAFI^KI deo
- Izvod iz Generalnog plana Kraqevo
2020
POSTOJE]E STAWE
- Postoje}e stawe izgra|enosti i katastarske parcelacije sa prikazom prostora i
objekata od interesa za za{titu
PLANIRANA RE[EWA
- Podela na urbanisti~ke zone, celine i
podceline prema morfolo{kim, planskim,
istorijsko-ambijentalnim, oblikovnim i
drugim karakteristikama
- Planirana namena povr{ina sa lokacijama objekata za javnu upotrebu i objekata
od op{teg interesa
- Plan saobra}aja sa detaqnim nivelacionim kotama ulica i karakteris-ti~nim
profilima
- Plan urbanisti~ke regulacije sa regulacionim linijama ulica i javnih povr{ina i gra|evinskim linijama objekata
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- Povr{ine i kapaciteti javnih funkcija, javnih povr{ina i javnog zelenila sa
elementima za obele`avawe
- Plan mre`e objekata infrastrukture
(vodovod, fekalna i atmosferska kana-lizacija)
- Plan mre`e objekata infrastrukture
(elektro i TT instalacija)
- Plan mre`e objekata infrastrukture
(toplovod i gasovod)

4. DOKUMENTACIJA PLANA
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Postupci za re{avawe zahteva za izdavawe akata i odobrewa, kao i drugih zahteva podnetih, odnosno zapo~etih do dana stupawa na snagu ove Odluke, okon~a}e se po odredbama Plana detaqne regulacije „Centar
grada Kraqeva“ („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 12/2011 i 8/2012).

^lan 6.

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

^lan 3.

Izmenu PDR-a „Centar grada Kraqeva“
izraditi u 3 (tri) analogna primerka.
Jedan analogni primerak Izmene PDR-a
„Centar grada Kraqeva“ dostaviti organu
nadle`nom za wegovo dono{ewe (radi trajnog ~uvawa), jedan primerak organu nadle`nom za wegovo sprovo|ewe, a jedan nosiocu
izrade planskog dokumenta.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-277/2017-I
Dana: 20. septembra 2017. godine

Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.
___________________________________________

286.
^lan 4.

Nakon dono{ewa, tekstualni deo Izmene PDR-a „Centar grada Kraqeva“, objaviti
u „Slu`benom listu grada Kraqeva“.
Izmenu PDR-a „Centar grada Kraqeva“
u celosti objaviti i u elektronskom obliku, putem interneta.

^lan 5.

Na lokacijama u obuhvatu Izmene PDRa „Centar grada Kraqeva“ ne}e se primewivati Plan detaqne regulacije „Centar grada Kraqeva“ („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 12/2011 i 8/2012).

Na osnovu ~lana 26. ta~ka 9. i ~lana 121.
Statuta grada Kraqeva („Slu`beni list
grada Kraqeva“, broj 15/13 - pre~i{}en
tekst),
Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 20. septembra 2017. godine,
donela je

RE[EWE
I
Daje se saglasnost na Odluku Nadzornog
odbora Javnog komunalnog preduze}a „^isto}a“ iz Kraqeva o raspodeli dobiti, broj:
1656 od 27.06.2016. godine.
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II
Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom listu grada Kraqeva“.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-278/2017-I
Dana: 20. septembra 2017. godine

Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.
___________________________________________

20. septembar 2017. godine

branila{tvu grada Kraqeva i Javnom preduze}u za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta
„Kraqevo“ iz Kraqeva.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-280/2017-I
Dana: 20. septembra 2017. godine

Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.
___________________________________________

288.
287.

Na osnovu ~lana 27. stav 10. Zakona o
javnoj svojini („Slu`beni glasnik RS“,
broj 72/11, 88/13, 105/14 i 108/16), u vezi sa
~lanom 26. stav 1.ta~ka 41. i ~lanom 58. stav
1. ta~ka 16. Statuta grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 15/13 pre~i{}en tekst),
Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 20. septembra 2017. donela je

Na osnovu ~lana 26. i ~lana 27. stav 10.
u vezi sa ~lanom 19. Zakona o javnoj svojini
(„Slu`beni glasnik RS“, broj 72/11, 88/13,
105/14, 104/16 - dr. zakon i 108/16), ~lana 26.
stav 1. ta~ka 41. u vezi sa ~lanom 58. stav 1.
ta~ka 16. i ~lana 121. stav 1. Statuta grada
Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“,
broj 15/13 - pre~i{}en tekst),
Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 20. septembra 2017. godine,
donela je

RE[EWE

RE[EWE

^lan 1.

^lan 1.

Stavqa se van snage Re{ewe Skup{tine
grada Kraqeva broj: 011-165/2016-III od 02.
septembra 2016. godine, kojim su otu|eni
stanovi koji su javna svojina grada Kraqeva
na ime naknade za eksproprisane nepokretnosti.

Daje se na kori{}ewe Javnom preduze}u
za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“:
1. Zgrada u Kraqevu u Ulici Hajduk Veqkovoj broj 61, na k.p. broj 1149 KO Kraqevo
ozna~en brojem 1, povr{ine u osnovi 207m2;
2. Poslovni prostor koji se nalazi u
zgradi broj 1 ulaz tri u Ulici Cara Lazara
broj 44, na k.p. broj 1105/3 KO Kraqevo, na
tre}em spratu, upisane u LN broj 1659 KO
Kraqevo, ukupne povr{ine 337m2 i to:
- poslovni prostor broj 7, korisne povr{ine 17 m2,

^lan 2.

Ovo re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, isto objaviti u „Slu`benom listu
grada Kraqeva“ i dostaviti Javnom pravo-
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- poslovni prostor broj 8, korisne povr{ine 27 m2,
- poslovni prostor broj 9, korisne povr{ine 64 m2,
- poslovni prostor broj 10, korisne povr{ine 42 m2,
- poslovni prostor broj11, korisne povr{ine 45 m2,
- poslovni prostor broj 12, korisne povr{ine 47 m2,
- poslovni prostor broj13, korisne povr{ine 95 m2,
3. Poslovni prostor u dva nivoa, prizemqe, povr{ine 25,57 m2 i podrum 25,80 m2,
prizemqe, zgrada broj 1, broj posebnog dela
L3, korisne povr{ine 51m2 u Ulici Ibarskoj broj 19, na k.p. broj 1377, upisane u LN
broj 6099 KO Kraqevo.
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Na osnovu ~lana 27. stav 10, ~lana 18.
stav 3, ~lana 20. stav 1. i ~lana 26. Zakona o
javnoj svojini („Slu`beni glasnik RS“,
broj 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - dr. zakon i
108/16), u vezi sa ~lanom 26. stav 1. ta~ka 41.
i ~lanom 58. stav 1. ta~ka 16. Statuta grada
Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“,
broj 15/13 - pre~i{}en tekst),
Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 20. septembra 2017. godine,
donela je

RE[EWE
^lan 1.

^lan 2.
Gradona~elnik grada Kraqeva }e u ime
grada Kraqeva zakqu~iti ugovor sa Javnim
preduze}em za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“, kojim }e se bli`e urediti prava i obaveze povodom davawa na kori{}ewe poslovnog prostora bli`e opisanog u ~lanu 1. ovoga re{ewa i na osnovu koga }e se Javno preduze}e za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta „Kraqevo“ upisati kao
korisnik.
^lan 3.
Ovo re{ewe stupa na snagu osmog dana od
dana objavqivawa u „Slu`benom listu grada Kraqeva“.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-281/2017-I
Dana: 20. septembra 2017. godine

Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.
___________________________________________

Daje se na kori{}ewe Mesnoj zajednici
„Centar“ iz Kraqeva poslovni prostor-dve
kancelarije koje se nalaze u objektu Mesne
zajednice „Centar“, koji je u Kraqevu, u
ulici Obili}evoj broj 26 na k.p. broj 392 KO
Kraqevo, koje se nalaze u prizemqu i to jedna na levoj strani hodnika, ~etvrta, povr{ine 12,20m2, a druga sa desne strane hodnika, {esta, povr{ine oko 9,45 m2.

^lan 2.
Gradona~elnik grada Kraqeva }e u ime
grada Kraqeva zakqu~iti ugovor sa Mesnom
zajednicom „Centar“ iz Kraqeva, kojim }e
se bli`e urediti prava i obaveze povodom
davawa na kori{}ewe poslovnog prostoradve kancelarije, bli`e opisanog u ~lanu 1.
ovog re{ewa i na osnovu koga }e se Mesna zajednica „Centar“ iz Kraqeva upisati kao
korisnik ove nepokretnosti, bli`e opisane
u ~lanu 1. ovog re{ewa.

^lan 3.
Ovo re{ewe stupa na snagu osmog dana od
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dana objavqivawa u „Slu`benom listu grada Kraqeva“.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-282/2017-I
Dana: 20. septembra 2017. godine

Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.
___________________________________________

290.

Na osnovu ~lana 32. ta~ka 9. i ~lana 66.
stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik RS“, broj 129/07, 83/14 - dr.
zakon, 101/16 - dr. zakon), ~lana 34. stav 2. i
~lana 39. stav 1. Zakona o kulturi („Slu`beni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16, 30/16 ispr) i ~lana 26. ta~ka 12. Statuta grada
Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“,
broj 15/13 - pre~i{}en tekst),
Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 20. septembra 2017. godine,
donela je

RE[EWE
O RAZRE[EWU DIREKTORA USTANOVE
KRAQEVA^KO POZORI[TE IZ
KRAQEVA

20. septembar 2017. godine

{ewa i objavi}e se u „Slu`benom listu grada Kraqeva“.

Obrazlo`ewe

Pravni osnov za dono{ewe ovog re{ewa
sadr`an je u ~lanu 32. ta~ka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik
RS“, broj 129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/16 - dr.
zakon) i ~lanu 26. ta~ka 12. Statuta grada
Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“,
broj 15/13 - pre~i{}en tekst), kojima je
utvr|eno da skup{tina jedinice lokalne
samouprave, izme|u ostalog, imenuje i razre{ava direktore ustanova, organizacija i
slu`bi ~iji je osniva~.
^lanom 34. stav 2. i ~lanom 39. stav 1.
Zakona o kulturi („Slu`beni glasnik RS“,
broj 72/09, 13/16, 30/16 - ispr) utvr|eno je da
direktora ustanove imenuje i razre{ava
osniva~ i da du`nost direktora ustanove
prestaje istekom mandata i razre{ewem.
S obzirom da je mandat dosada{weg direktora Ustanove Kraqeva~ko pozori{te iz
Kraqeva istekao i da je Upravni odbor u
propisanim rokovima raspisao i sproveo
javni konkurs i predlog kandidata za direktora dostavio osniva~u, Skup{tina grada Kraqeva donela je re{ewe.
Ovo re{ewe je kona~no.
Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv
ovog re{ewa mo`e se podneti tu`ba Vi{em
sudu u Kraqevu u roku od 60 dana od dana
prijema re{ewa.

I
Razre{ava se direktor Ustanove Kraqeva~ko pozori{te iz Kraqeva Miodrag Dinulovi}, usled isteka mandata.

II

Ovo re{ewe stupa na snagu danom dono-

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-54/2017-I
Dana: 20. septembra 2017. godine

Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.
___________________________________________

20. septembar 2017. godine

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

291.

Na osnovu ~lana 32. ta~ka 9. i ~lana 66.
stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik RS“, broj 129/07, 83/14 - dr.
zakon, 101/16 - dr. zakon), ~lana 35. i 36. Zakona o kulturi („Slu`beni glasnik RS“,
broj 72/09, 13/16, 30/16 - ispr), ~lana 26. ta~ka 12. Statuta grada Kraqeva („Slu`beni
list grada Kraqeva“, broj 15/13 - pre~i{}en
tekst), ~lana 34. stav 1. i ~lana 37. i 39. stav
1. Statuta Ustanove Kraqeva~ko pozori{te
iz Kraqeva od 3.oktobra 2016. godine,
Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 20. septembra 2017. godine,
donela je

RE[EWE
O IMENOVAWU DIREKTORA
USTANOVE KRAQEVA^KO POZORI[TE
IZ KRAQEVA

I

Imenuje se Miodrag Dinulovi}, diplomirani rediteq iz Kraqeva, za direktora
Ustanove Kraqeva~ko pozori{te iz Kraqeva, na period od ~etiri godine.

II

Ovo re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u „Slu`benom listu grada Kraqeva“.

Obrazlo`ewe

Pravni osnov za dono{ewe ovog re{ewa
sadr`an je u ~lanu 32. ta~ka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik
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RS“, broj 129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/16 - dr.
zakon) i ~lanu 26. ta~ka 12. Statuta grada
Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“,
broj 15/13 - pre~i{}en tekst), kojima je
utvr|eno da skup{tina jedinice lokalne
samouprave, izme|u ostalog, imenuje i razre{ava direktore ustanova, organizacija i
slu`bi ~iji je osniva~.
^lanom 35. Zakona o kulturi („Slu`beni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16, 30/16 ispr) propisano je da se direktor ustanove
~iji je osniva~ jedinica lokalne samouprave imenuje na osnovu prethodno sprovedenog
javnog konkursa na period od ~etiri godine
i da mo`e biti ponovo imenovan; da javni
konkurs raspisuje i sprovodi upravni odbor ustanove 60 dana pre isteka mandata direktora; da upravni odbor obavqa razgovor
sa kandidatima i u roku od 30 dana od zavr{etka javnog konkursa dostavqa osniva~u
obrazlo`en predlog liste kandidata, koja
sadr`i mi{qewe upravnog odbora o stru~nim i organizacionim sposobnostima svakog kandidata i zapisnik o obavqenom razgovoru; da osniva~ imenuje direktora ustanove sa Liste; ~lanom 36. propisani su
uslovi za imenovawe direktora ustanove.
^lanom 37. Statuta Ustanove Kraqeva~ko pozori{te iz Kraqeva propisani su
uslovi za imenovawe direktora, a ~lanom
39. stav 1. utvr|eno je da je kandidat za direktora du`an da predlo`i pisani program
rada i razvoja ustanove za period na koji se
imenuje, kao sastavni deo konkursne dokumentacije.
Upravni odbor Ustanove Kraqeva~ko pozori{te iz Kraqeva je, u skladu sa propisanim rokovima, raspisao i objavio javni konkurs, na koji je podneta jedna prijava, nakon
~ijeg otvarawa je Upravni odbor utvrdio da
kandidat ispuwava uslove iz javnog konkursa. Sa kandidatom je obavqen je razgovor i
doneta odluka o utvr|ivawu Liste kandidata za imenovawe direktora, sa jednim kandidatom, u ~ijem su prilogu mi{qewe Upravnog odbora o stru~nim i organizacionim
sposobnostima predlo`enog kandidata i zapisnik o obavqenom razgovoru.
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U skladu sa navedenim, Skup{tina grada Kraqeva donela je re{ewe.
Ovo re{ewe je kona~no.
Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv
ovog re{ewa mo`e se podneti tu`ba Vi{em
sudu u Kraqevu u roku od 60 dana od dana
prijema re{ewa.

20. septembar 2017. godine

II

Ovo re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u „Slu`benom listu grada Kraqeva“.
Obrazlo`ewe

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-55/2017-I
Dana: 20. septembra 2017. godine
Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.
___________________________________________

292.

Na osnovu ~lana 32. ta~ka 9. i ~lana 66.
stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik RS“, broj 129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/16 - dr. zakon), ~lana 18. Zakona o javnim slu`bama („Slu`beni glasnik RS“, broj
42/91, 71/94, 79/05 - dr. zakon, 81/05 - ispr. dr.
zakona, 83/05 - ispr. dr. zakona, 83/14 - dr. zakon) i ~lana 26. ta~ka 12. Statuta grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj
15/13 - pre~i{}en tekst), u skladu sa ~lanom
37. Statuta De~jeg odmarali{ta „Go~“ iz Kraqeva od 14.07.2017. godine,
Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 20. septembra 2017. godine,
donela je

RE[EWE
O RAZRE[EWU DIREKTORA DE^JEG
ODMARALI[TA „GO^“ IZ KRAQEVA

I
Razre{ava se Sla|ana ^orbi} du`nosti
direktora De~jeg odmarali{ta „Go~“ iz
Kraqeva, na li~ni zahtev.

Pravni osnov za dono{ewe ovog re{ewa
sadr`an je u ~lanu 32. ta~ka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik
RS“, broj 129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/16 - dr.
zakon) i ~lanu 26. ta~ka 12. Statuta grada
Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“,
broj 15/13 - pre~i{}en tekst), kojima je
utvr|eno da skup{tina jedinice lokalne
samouprave, izme|u ostalog, imenuje i razre{ava direktore ustanova, organizacija i
slu`bi ~iji je osniva~.
^lanom 18. Zakona o javnim slu`bama
(„Slu`beni glasnik RS“, broj 42/91, 71/94,
79/05 - dr. zakon, 81/05 - ispr. dr. zakona,
83/05 - ispr. dr. zakona, 83/14 - dr. zakon)
utvr|eno je da direktora ustanove imenuje i
razre{ava osniva~.
^lanom 37. Statuta De~jeg odmarali{ta
„Go~“ iz Kraqeva od 14.07.2017. godine utvr|eno je da mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, ostavkom
ili razre{ewem.
Dosada{wi direktor De~jeg odmarali{ta „Go~“ iz Kraqeva podnela je ostavku na
tu du`nost, pa je Skup{tina grada Kraqeva
donela re{ewe.
Ovo re{ewe je kona~no.
Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv
ovog re{ewa mo`e se podneti tu`ba Vi{em
sudu u Kraqevu u roku od 60 dana od dana
prijema re{ewa.
Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-56/2017-I
Dana: 20. septembra 2017. godine
Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.
___________________________________________

20. septembar 2017. godine

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA
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Obrazlo`ewe

293.

Na osnovu ~lana 32. ta~ka 9. i ~lana 66.
stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik RS“, broj 129/07, 83/14 - dr.
zakon, 101/16 - dr. zakon), ~lana 18. Zakona o
javnim slu`bama („Slu`beni glasnik RS“,
broj 42/91, 71/94, 79/05 - dr. zakon, 81/05 ispr. dr. zakona, 83/05 - ispr. dr. zakona,
83/14 - dr. zakon), ~lana 49. Zakona o dru{tvenoj brizi o deci („Slu`beni glasnik
RS“, broj 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94,
47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02 - dr. zakon,
62/03 - dr. zakon, 64/03 - ispr. dr. zakona,
101/05 - dr. zakon, 18/10 - dr. zakon) i ~lana
26. ta~ka 12. Statuta grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 15/13 pre~i{}en tekst), u skladu sa ~lanom 38.
Statuta De~jeg odmarali{ta „Go~“ iz Kraqeva od 14.07.2017. godine,
Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 20. septembra 2017. godine,
donela je

RE[EWE
O IMENOVAWU VR[IOCA DU@NOSTI
DIREKTORA DE^JEG ODMARALI[TA
„GO^“ IZ KRAQEVA

I

Imenuje se Ivan Mili}, profesor fizi~ke kulture iz Kraqeva, za vr{ioca du`nosti direktora De~jeg odmarali{ta
„Go~“ iz Kraqeva, na period do jedne godine.

II

Ovo re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u „Slu`benom listu grada Kraqeva“.

Pravni osnov za dono{ewe ovog re{ewa
sadr`an je u ~lanu 32. ta~ka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik
RS“, broj 129/07, 83/14 - dr. zakon,101/16 - dr.
zakon), i ~lanu 26. ta~ka 12. Statuta grada
Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“,
broj 15/13 - pre~i{}en tekst), kojima je
utvr|eno da skup{tina jedinice lokalne
samouprave, izme|u ostalog, imenuje i razre{ava direktore ustanova, organizacija i
slu`bi ~iji je osniva~.
^lanom 18. Zakona o javnim slu`bama
(„Slu`beni glasnik RS“, broj 42/91, 71/94,
79/05 - dr. zakon, 81/05 - ispr. dr. zakona,
83/05 - ispr. dr. zakona, 83/14 - dr. zakon)
utvr|eno je da direktora ustanove imenuje i
razre{ava osniva~, a ~lanom 49. Zakona o
dru{tvenoj brizi o deci („Slu`beni glasnik RS“, broj 49/92, 29/93, 53/93, 67/93,
28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02 - dr. zakon, 62/03 - dr. zakon, 64/03 - ispr. dr. zakona, 101/05 - dr. zakon, 18/10 - dr. zakon) utvr|eno je da za direktora ustanove za decu mo`e biti imenovano lice koje ima visoku
ili vi{u {kolsku spremu prosvetnog, pedago{kog, psiholo{kog, sociolo{kog, socijalnog ili zdravstvenog smera.
^lanom 38. Statuta De~jeg odmarali{ta
„Go~“ iz Kraqeva od 14.07.2017. godine utvr|eno je da vr{ilac du`nosti mora ispuwavati sve uslove za imenovawe direktora
ustanove i da period na koji se imenuje ne
mo`e biti du`i od jedne godine.
Na predlog ovla{}enog predlaga~a Skup{tina grada Kraqeva donela je re{ewe.
Ovo re{ewe je kona~no.
Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv
ovog re{ewa mo`e se podneti tu`ba Vi{em
sudu u Kraqevu u roku od 60 dana od dana
prijema re{ewa.
Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-57/2017-I
Dana: 20. septembra 2017. godine
Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.
___________________________________________
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294.

20. septembar 2017. godine

rad iz Kraqeva, za ~lana Nadzornog odbora
Centra za socijalni rad iz Kraqeva.

Na osnovu ~lana 32. ta~ka 9. i ~lana 66.
stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik RS“, broj 129/07, 83/14 - dr.
zakon, 101/16 - dr. zakon), ~lana 123. Zakona
o socijalnoj za{titi („Slu`beni glasnik
RS“, broj 24/11) i ~lana 26. ta~ka 12. Statuta grada Kraqeva („Slu`beni list grada
Kraqeva“, broj 15/13 - pre~i{}en tekst),
Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 20. septembra 2017. godine,
donela je

RE[EWE
O RAZRE[EWU I IMENOVAWU DVA
^LANA UPRAVNOG ODBORA I ^LANA
NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA
SOCIJALNI RAD IZ KRAQEVA
I
Razre{avaju se du`nosti u Upravnom
odboru Centra za socijalni rad iz Kraqeva,
iz reda zaposlenih:
1. Sowa Marjanovi}, ~lan i
2. Nade`da Mili}evi}, ~lan.
II
Imenuju se za ~lanove Upravnog odbora
Centra za socijalni rad iz Kraqeva:
1. Nade`da Mili}evi}, dipl. pravnik,
zaposlena u Centru za socijalni rad iz Kraqeva i
2. Marija Tomovi}, dipl. pedagog, zaposlena u Centru za socijalni rad iz Kraqeva.

V
Ovo re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u „Slu`benom listu grada Kraqeva“.
Obrazlo`ewe
Pravni osnov za dono{ewe ovog re{ewa
sadr`an je u ~lanu 32. ta~ka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik
RS“, broj 129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/16 - dr.
zakon), i ~lanu 26. ta~ka 12. Statuta grada
Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“,
broj 15/13 - pre~i{}en tekst), kojima je
utvr|eno da skup{tina jedinice lokalne
samouprave, izme|u ostalog, imenuje i razre{ava upravne i nadzorne odbore ustanova,
organizacija i slu`bi ~iji je osniva~.
^lanom 123. Zakona o socijalnoj za{titi („Slu`beni glasnik RS“, broj 24/11),
utvr|eno je da ~lanove upravnog i nadzornog
odbora centra za socijalni rad imenuje
osniva~, na ~etiri godine.
S obzirom da je mandat ~lanova Upravnog odbora i ~lana Nadzornog odbora imenovanih iz reda zaposlenih istekao, ovla{}eni predlaga~ podneo je predlog za razre{ewe i imenovawe dva ~lana Upravnog odbora
i ~lana Nadzornog odbora.
Ovo re{ewe je kona~no.
Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv
ovog re{ewa mo`e se podneti tu`ba Vi{em
sudu u Kraqevu u roku od 60 dana od dana
prijema re{ewa.

III
Razre{ava se Evica Erac du`nosti ~lana Nadzornog odbora Centra za socijalni
rad iz Kraqeva, iz reda zaposlenih.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-58/2017-I
Dana: 20. septembra 2017. godine

IV
Imenuje se Evica Erac, dipl. socijalni
radnik, zaposlena u Centru za socijalni

Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.
___________________________________________

20. septembar 2017. godine

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

295.

Na osnovu ~lana 32. ta~ka 9. i ~lana 66.
stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik RS“, broj 129/07, 83/14 - dr.
zakon, 101/16 - dr. zakon), ~lana 41. stav 3. i
~lana 44a stav 1. i stav 2. ta~ka 1. Zakona o
kulturi („Slu`beni glasnik RS“, broj 72/09,
13/16, 30/16 - ispr), ~lana 26. ta~ka 12. Statuta grada Kraqeva („Slu`beni list grada
Kraqeva“, broj 15/13 - pre~i{}en tekst),
~lana 40. stav 2, 4. i 6. i ~lana 47. stav 1. i
stav 2. ta~ka 1. Statuta Istorijskog arhiva
iz Kraqeva od 3.oktobra 2016. godine,
Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 20. septembra 2017. godine,
donela je

RE[EWE
O RAZRE[EWU I IMENOVAWU
PREDSEDNIKA I DVA ^LANA
UPRAVNOG ODBORA ISTORIJSKOG
ARHIVA IZ KRAQEVA

I

Razre{avaju se du`nosti u Upravnom
odboru Istorijskog arhiva iz Kraqeva:
1. Dejan Jovi}, predsednik, na li~ni
zahtev,
2. Qiqana Radakovi}, predstavnik op{tine Vrwa~ka Bawa, ~lan i
3. Qubisav Xodi}, predstavnik op{tine Ra{ka, ~lan.

II
Imenuju se za u Upravni odbor Istorijskog arhiva iz Kraqeva:
- za predsednika
Milan Aleksi}, profesor razredne nastave,
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- za ~lanove:
1. Qiqana Radakovi}, predstavnik op{tine Vrwa~ka Bawa i
2. Mirjana Vujanac, predstavnik op{tine Ra{ka.

III

Ovo re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u „Slu`benom listu grada Kraqeva“.

Obrazlo`ewe

Pravni osnov za dono{ewe ovog re{ewa
sadr`an je u ~lanu 32. ta~ka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik
RS“, broj 129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/16 - dr.
zakon), i ~lanu 26. ta~ka 12. Statuta grada
Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“,
broj 15/13 - pre~i{}en tekst), kojima je
utvr|eno da skup{tina jedinice lokalne
samouprave, izme|u ostalog, imenuje i razre{ava upravne i nadzorne odbore ustanova,
organizacija i slu`bi ~iji je osniva~.
^lanom 41. stav 3. Zakona o kulturi
(„Slu`beni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16,
30/16 - ispr) utvr|eno je da ~lanove upravnog odbora imenuje i razre{ava osniva~ iz
reda istaknutih stru~waka i poznavalaca
kulturne delatnosti, ~lanom 44a stav 1.
propisano je da du`nost ~lana upravnog odbora prestaje istekom mandata i razre{ewem, a ~lanom 44a stav 2. ta~ka 1. utvr|eno
je da }e osniva~ ustanove razre{iti ~lana
upravnog odbora pre isteka mandata na li~ni zahtev.
^lanom 40. stav 2, 4. i 6. Statuta Istorijskog arhiva iz Kraqeva od 3.oktobra
2016. godine utvr|eno je da Upravni odbor
ima sedam ~lanova, od toga po jednog predstavnika op{tina Vrwa~ka Bawa i Ra{ka,
da predsednika i ~lanove Upravnog odbora
imenuje i razre{ava osniva~ iz reda istak-
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nutih stru~waka i poznavalaca kulturne
delatnosti i da se predsednik i ~lanovi
Upravnog odbora imenuju na period od ~etiri godine i mogu biti imenovani najvi{e
dva puta, a ~lanom 47. stav 1. i stav 2. ta~ka
1. utvr|eno je da du`nost ~lana Upravnog
odbora prestaje istekom mandata i razre{ewem i da }e osniva~ ustanove razre{iti
~lana Upravnog odbora pre isteka mandata
na li~ni zahtev.
Predsednik Upravnog odbora Istorijskog arhiva iz Kraqeva podneo je ostavku na
tu du`nost, pa je ovla{}eni predlaga~ podneo predlog za imenovawe predsednika
Upravnog odbora.
S obzirom da je mandat ~lanova Upravnog odbora predstavnika op{tina Vrwa~ka
Bawa i Ra{ka istekao, ovla{}eni predlaga~i podneli su predloge za razre{ewe i
imenovawe ~lanova Upravnog odbora.
Ovo re{ewe je kona~no.
Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv
ovog re{ewa mo`e se podneti tu`ba Vi{em
sudu u Kraqevu u roku od 60 dana od dana
prijema re{ewa.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-59/2017-I
Dana: 20. septembra 2017. godine

Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.
___________________________________________

20. septembar 2017. godine

(„Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 15/13
- pre~i{}en tekst) i ~lana 46. stav 3, ~lana
50. stav 1, ~lana 52. stav 3. i ~lana 57. stav
1. Statuta Ustanove Kraqeva~ko pozori{te
iz Kraqeva od 3.oktobra 2016. godine,
Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 20. septembra 2017. godine,
donela je

RE[EWE
O RAZRE[EWU I IMENOVAWU
^LANA UPRAVNOG ODBORA I ^LANA
NADZORNOG ODBORA USTANOVE
KRAQEVA^KO POZORI[TE
IZ KRAQEVA

I

Razre{ava se Biqana Tali} du`nosti
~lana Upravnog odbora Ustanove Kraqeva~ko pozori{te iz Kraqeva, iz reda zaposlenih.
II

Imenuje se Zoran Cerovina, zaposlen u
Ustanovi Kraqeva~ko pozori{te iz Kraqeva, za ~lana Upravnog odbora Ustanove Kraqeva~ko pozori{te iz Kraqeva.

III
296.

Na osnovu ~lana 32. ta~ka 9. i ~lana 66.
stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik RS“, broj 129/07, 83/14 - dr.
zakon, 101/16 - dr. zakon), ~lana 41. stav 3,
~lana 44a stav 1, ~lana 45. stav 4. i ~lana
48a stav 1. Zakona o kulturi („Slu`beni
glasnik RS“, broj 72/09, 13/16, 30/16 - ispr),
~lana 26. ta~ka 12. Statuta grada Kraqeva

Razre{ava se Milorad Lukovi} du`nosti ~lana Nadzornog odbora Ustanove Kraqeva~ko pozori{te iz Kraqeva, iz reda zaposlenih.

IV
Imenuje se Zoran Mili}, zaposlen u
Ustanovi Kraqeva~ko pozori{te iz Kraqe-

20. septembar 2017. godine
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va, za ~lana Nadzornog odbora Ustanove Kraqeva~ko pozori{te iz Kraqeva.
V
Ovo re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u „Slu`benom listu grada Kraqeva“.
Obrazlo`ewe
Pravni osnov za dono{ewe ovog re{ewa
sadr`an je u ~lanu 32. ta~ka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik
RS“, broj 129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/16 - dr.
zakon), i ~lanu 26. ta~ka 12. Statuta grada
Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“,
broj 15/13 - pre~i{}en tekst), kojima je
utvr|eno da skup{tina jedinice lokalne
samouprave, izme|u ostalog, imenuje i razre{ava upravne i nadzorne odbore ustanova,
organizacija i slu`bi ~iji je osniva~.
^lanom 41. stav 3. Zakona o kulturi
(„Slu`beni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16,
30/16 - ispr) i ~lanom 46. stav 3. Statuta
Ustanove Kraqeva~ko pozori{te iz Kraqeva utvr|eno je da ~lanove upravnog odbora
imenuje i razre{ava osniva~ iz reda istaknutih stru~waka i poznavalaca kulturne
delatnosti, a ~lanom 44a stav 1. Zakona i
~lanom 50. stav 1. Statuta Ustanove propisano je da du`nost ~lana upravnog odbora
prestaje istekom mandata i razre{ewem.
^lanom 45. stav 4. Zakona o kulturi i
~lanom 52. stav 3. Statuta Ustanove Kraqeva~ko pozori{te iz Kraqeva utvr|eno je da
~lanove nadzornog odbora imenuje i razre{ava osniva~, a ~lanom 48a stav 1. Zakona i
~lanom 57. stav 1. Statuta Ustanove propisano je da du`nost ~lana nadzornog odbora
prestaje istekom mandata i razre{ewem.
Ovla{}eni predlaga~ podneo je predlog
za razre{ewe ~lana Upravnog odbora i ~lana Nadzornog odbora Kraqeva~kog pozori{ta iz Kraqeva imenovanih iz reda zaposlenih iz razloga isteka mandata, kao i
predlog za imenovawe ~lana Upravnog i
~lana Nadzornog odbora iz reda zaposlenih.
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Ovo re{ewe je kona~no.
Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv
ovog re{ewa mo`e se podneti tu`ba Vi{em
sudu u Kraqevu u roku od 60 dana od dana
prijema re{ewa.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-60/2017-I
Dana: 20. septembra 2017. godine
Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.
___________________________________________

297.

Na osnovu ~lana 53, 54. i ~lana 55. stav
3. ta~ka 2. i stav 4. Zakona o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa („Slu`beni glasnik RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-aut.
tuma~ewe, 68/15, 62/16 - odluka US), i ~lana
26. ta~ka 9. Statuta grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 15/13 pre~i{}en tekst),
Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 20. septembra 2017. godine,
donela je

RE[EWE
O RAZRE[EWU I IMENOVAWU
^LANA [KOLSKOG ODBORA U
POQOPRIVREDNO-HEMIJSKOJ
[KOLI „DR \OR\E RADI]“
U KRAQEVU

I

Razre{ava se Marija Kosani} du`nosti
~lana [kolskog odbora u Poqoprivrednohemijskoj {koli „Dr \or|e Radi}“ u Kraqevu, ispred Saveta roditeqa.
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II
Imenuje se Sla|ana Majstorovi} iz Kraqeva za ~lana [kolskog odbora u Poqoprivredno-hemijskoj {koli „Dr \or|e Radi}“
u Kraqevu, ispred Saveta roditeqa.

III
Ovo re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u „Slu`benom listu grada Kraqeva“.
Obrazlo`ewe
Pravni osnov za dono{ewe ovog re{ewa
sadr`an je u ~lanu 54. Zakona o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa („Slu`beni
glasnik RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13, 35/15aut. tuma~ewe, 68/15, 62/16 - odluka US), kojim je utvr|eno da organ upravqawa ustanove ~ine po tri predstavnika zaposlenih, roditeqa i jedinice lokalne samouprave, koje, na predlog ovla{}enog predlaga~a, imenuje skup{tina jedinice lokalne samouprave, na ~etiri godine i ~lanu 26. ta~ka 9.
Statuta grada Kraqeva („Slu`beni list
grada Kraqeva“, broj 15/13 - pre~i{}en
tekst), kojim je utvr|eno da Skup{tina, u
skladu sa zakonom, donosi propise i druge
op{te i pojedina~ne akte.
^lanom 55. stav 3. ta~ka 2. i stav 4. Zakona o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa utvr|eno je da }e skup{tina jedinice lokalne samouprave razre{iti pre isteka mandata pojedine ~lanove organa upravqawa, ako ~lan organa upravqawa neopravdanim odsustvovawima ili nesavesnim radom onemogu}ava rad organa upravqawa i da
period novoimenovanog ~lana organa upravqawa traje do isteka mandata organa upravqawa.
Ovla{}eni predlaga~ Savet roditeqa
Poqoprivredno-hemijske {kole „Dr \or|e
Radi}“ u Kraqevu pokrenuo je inicijativu
za razre{ewe dosada{weg ~lana [kolskog
odbora, predstavnika Saveta roditeqa, iz

20. septembar 2017. godine

razloga neopravdanog odsustvovawa sa sednica [kolskog odbora i imenovawe ~lana
[kolskog odbora ispred Saveta roditeqa.
U skladu sa napred navedenim, Skup{tina grada Kraqeva donela je re{ewe.
Ovo re{ewe je kona~no.
Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv
ovog re{ewa mo`e se pokrenuti upravni
spor podno{ewem tu`be Upravnom sudu u
Beogradu u roku od 30 dana od dana prijema
re{ewa.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-61/2017-I
Dana: 20. septembra 2017. godine
Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.
___________________________________________

298.

Na osnovu ~lana 54. i 55. stav 3. ta~ka 4.
Zakona o osnovama sistema obrazovawa i
vaspitawa („Slu`beni glasnik RS“, broj
72/09, 52/11, 55/13, 35/15-aut. tuma~ewe,
68/15, 62/16 - odluka US), i ~lana 26. ta~ka 9.
Statuta grada Kraqeva („Slu`beni list
grada Kraqeva“, broj 15/13 - pre~i{}en
tekst),
Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 20. septembra 2017. godine,
donela je

RE[EWE
O RAZRE[EWU I IMENOVAWU
^LANA [KOLSKOG ODBORA U
OSNOVNOJ [KOLI „\URA JAK[I]“
U KONAREVU
I
Razre{ava se Nenad Dra`inac du`nosti ~lana [kolskog odbora u Osnovnoj {ko-

20. septembar 2017. godine
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li „\ura Jak{i}“ u Konarevu, ispred Saveta roditeqa.
II

Imenuje se Rade Savi} za ~lana [kolskog odbora u Osnovnoj {koli „\ura Jak{i}“ u Konarevu, ispred Saveta roditeqa.

III

Ovo re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u „Slu`benom listu grada Kraqeva“.
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Ovla{}eni predlaga~ podneo je predlog
za razre{ewe i imenovawe ~lana [kolskog
odbora ispred Saveta roditeqa, iz razloga
prestanka osnova po kome je dosada{wi
~lan [kolskog odbora imenovan, odnosno
~ije dete je zavr{ilo {kolovawe u ovoj
{koli.
U skladu sa napred navedenim, Skup{tina grada Kraqeva donela je re{ewe.
Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv
ovog re{ewa mo`e se pokrenuti upravni
spor podno{ewem tu`be Upravnom sudu u
Beogradu u roku od 30 dana od dana prijema
re{ewa.

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 02-62/2017-I
Dana: 20. septembra 2017. godine

Obrazlo`ewe

Pravni osnov za dono{ewe ovog re{ewa
sadr`an je u ~lanu 54. Zakona o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa („Slu`beni
glasnik RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13, 35/15aut. tuma~ewe, 68/15, 62/16 - odluka US), kojim je utvr|eno da organ upravqawa ustanove ~ine po tri predstavnika zaposlenih, roditeqa i jedinice lokalne samouprave, koje, na predlog ovla{}enog predlaga~a, imenuje skup{tina jedinice lokalne samouprave, na ~etiri godine i ~lanu 26. ta~ka 9.
Statuta grada Kraqeva („Slu`beni list
grada Kraqeva“, broj 15/13 - pre~i{}en
tekst), kojim je utvr|eno da Skup{tina, u
skladu sa zakonom, donosi propise i druge
op{te i pojedina~ne akte.
^lanom 55. stav 3. ta~ka 4. Zakona o
osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa
(„Slu`beni glasnik RS“, broj 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 - aut. tuma~ewe, 68/15, 62/16 odluka US) utvr|eno je da }e skup{tina jedinice lokalne samouprave razre{iti pojedinog ~lana organa upravqawa ustanove ako
ovla{}eni predlaga~ pokrene inicijativu
za razre{ewe, zbog prestanka osnova po kojem je imenovan u organ upravqawa.

Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.
___________________________________________

299.
Na osnovu ~lana 35. stav 1. ta~ka 3a) Zakona o vanrednim situacijama („Slu`beni
glasnik RS“, broj 111/09, 92/11 i 93/12), ~lana 16. stav 1. ta~ke 39, 40, 41, 42. i 43. i ~lana 121. stav 1. Statuta grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 15/13- pre~i{}en tekst),
Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 20. septembra 2017. godine,
donela je

ZAKQU^AK
I
Usvaja se Plan rada Gradskog {taba za
vanredne situacije na teritoriji grada
Kraqeva za 2017. godinu.
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II

ba za vanredne situacije na teritoriji grada Kraqeva za 2016. godinu.

Sastavni deo Zakqu~ka je Plan rada
Gradskog {taba za vanredne situacije na teritoriji grada Kraqeva za 2017. godinu,
broj: 2-9/17-XI od 28.02.2017. godine.

III

20. septembar 2017. godine

II

Sastavni deo Zakqu~ka je Izve{taj o
radu Gradskog {taba za vanredne situacije
na teritoriji grada Kraqeva za 2016. godinu, broj: 2-6/17-XI od 28.02.2017. godine.

Zakqu~ak objaviti u „Slu`benom listu
grada Kraqeva“.
III

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 06-292/2017-I
Dana: 20. septembra 2017. godine

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

Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.
___________________________________________

Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 06-291/2017-I
Dana: 20. septembra 2017. godine

Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Nenad Markovi}, dipl. in`. saobra}aja, s.r.
___________________________________________

300.

Na osnovu ~lana 35. stav 1. ta~ka 3a) Zakona o vanrednim situacijama („Slu`beni
glasnik RS“, broj 111/09, 92/11 i 93/12), ~lana 16. stav 1. ta~ke 39, 40, 41, 42. i 43. i ~lana 121. stav 1. Statuta grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 15/13- pre~i{}en tekst),
Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 20. septembra 2017. godine,
donela je

ZAKQU^AK
I

Usvaja se Izve{taj o radu Gradskog {ta-

AKTI GRADSKE UPRAVE
GRADA KRAQEVA

301.

Na osnovu ~lana 9. Zakona o strate{koj
proceni uticaja na `ivotnu sredinu
(„Slu`beni glasnik RS“, broj 135/2004 i
88/2010), Odeqewe za urbanizam, gra|evinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti
Gradske uprave grada Kraqeva, po prethodnom pribavqenom mi{qewu Odeqewa za inspekcijske poslove Gradske uprave grada
Kraqeva - Odseka za za{titu `ivotne sre-

20. septembar 2017. godine
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dine broj VIII 501-104/17 od 13.07.2017. godine i zainteresovanih organa i organizacija, donosi:

ODLUKU
da se strate{ka procena uticaja
Plana detaqne regulacije „Grobqe
u Kovanluku“, na `ivotnu sredinu
ne izra|uje
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^lan 3.
Na osnovu karakteristika Plana i analize kriterijuma sadr`anih u prilogu 1.
Zakona o strate{koj proceni uticaja na
`ivotnu sredinu, oceweno je da ne postoji
mogu}nost zna~ajnih uticaja na `ivotnu
sredinu, pa iz tog razloga se ne pristupa izradi strate{ke procene uticaja PDR-a
„Grobqe u Kovanluku“, na `ivotnu sredinu.
^lan 4.

^lan 1.

Ova odluka je sastavni deo Odluke o izradi Plana detaqne regulacije „Grobqe u
Kovanluku“.

Ne pristupa se izradi strate{ke procene uticaja plana detaqne regulacije „Grobqe u Kovanluku“, na `ivotnu sredinu (u
daqem tekstu: Strate{ka procena).

^lan 2.

Planom detaqne regulacije „Grobqe u
Kovanluku“ (u daqem tekstu: Plan), bi}e obuhva}en deo KO Kovanluk u povr{ini od
oko 1,75ha.
Granica PDR-a „Grobqe u Kovanluku“
polazi od krajwe severne ta~ke, ~etvorome|e k.p. broj 255/6, 255/43, 255/10 i 255/7 KO
Kovanluk i ide prema jugoistoku prate}i
granice k.p. broj 255/7, 255/8 i 246 KO Kovanluk i dolazi do puta k.p. broj 247/2 i wegovom desnom stranom skre}e prema jugozapadu i desnom stranom puta k.p. broj 2053
dolazi do trome|e k.p. broj 2053, 255/36 i
255/34 KO Kovanluk. Od trome|e granica
plana skre}e prema severu prate}i granice
k.p. broj 255/36, 255/35 KO Kovanluk i dolazi do trome|e k.p. broj 255/35, 255/46 i
255/45 gde skre}e prema zapadu prate}i k.p.
broj 255/45 i dolazi do trome|e k.p. broj
255/45, 255/46 i 255/27 KO Kovanluk. Od trome|e granica skre}e prema severu prate}i
k.p. broj 255/45 i 255/7 gde dolazi do po~etne ta~ke opisa plana.

^lan 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavqivawa iste u „Slu`benom listu
grada Kraqeva“.
Gradska Uprava grada Kraqeva
Odeqewe za urbanizam, gra|evinarstvo i
stambeno-komunalne delatnosti
Broj: 350-51/2017-06
Dana: 17. jula 2017. godine

Rukovodilac Odeqewa
Zvonko Kova~evi}, dipl. gra|. in`, s.r.
___________________________________________

302.

Na osnovu ~lana 9. Zakona o strate{koj
proceni uticaja na `ivotnu sredinu
(„Slu`beni glasnik RS“, broj 135/2004 i
88/2010), Odeqewe za urbanizam, gra|evinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti
Gradske uprave grada Kraqeva, po prethodno pribavqenom mi{qewu Odeqewa za inspekcijske poslove Gradske uprave grada
Kraqeva - Odseka za za{titu `ivotne sredine broj H 501-99/17 od 13.07.2017. godine i
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zainteresovanih organa i organizacija, donosi:

ODLUKU
da se strate{ka procena uticaja
Plana detaqne regulacije za
denivelisanu raskrsnicu dr`avnog puta
IB reda broj 23 i drugog gradskog prstena,
na `ivotnu sredinu ne izra|uje
^lan 1.
Ne pristupa se izradi strate{ke procene uticaja plana detaqne regulacije za denivelisanu raskrsnicu dr`avnog puta IB
reda broj 23 i drugog gradskog prstena na
`ivotnu sredinu (u daqem tekstu: Strate{ka procena).
^lan 2.
Planom detaqne regulacije za denivelisanu raskrsnicu dr`avnog puta IB reda
broj 23 i drugog gradskog prstena (u daqem
tekstu: PDR), bi}e obuhva}eno podru~je KO
Kraqevo u povr{ini od oko 2,8ha. Prostor
koji }e obuhvatiti predmetni Plan detaqne regulacije nalazi se u obuhvatu Izmene
PGR „Sija}e poqe.
Granica PDR-a polazi od trome|e k.p.
broj 5296/1, 6044 i 6052/1 KO Kraqevo i ide u
du`ini od 69 metara prema istoku gde skre}e prema jugu presecaju}i ulicu Dositejevu
k.p. broj 6044, prati k.p. broj 5171/1 i dolazi
do trome|e k.p. broj 5171/1, 5178/1 i 5167 KO
Kraqevo. Od trome|e granica skre}e prema
istoku do trome|e k.p. broj 5167, 5178/1 i
5178/2 KO Kraqevo daqe skre}e prema jugu do
trome|e k.p. broj 5178/1, 5178/2 i 5180, a od
trome|e skre}e ka jugozapadu do trome|e k.p.
broj 5178/1, 5180 i 5188/2 pa skre}e prema jugu prate}i k.p. broj 5188/2, 5187/4, 5187/5,
5187/6 KO Kraqevo i dolazi do trome|e k.p.
broj 5187/6, 5179/3 i 5181 KO Kraqevo gde
skre}e prema jugozapadu prate}i k.p. broj
5187/6, preseca k.p. broj 4989/3 i dolazi do
trome|e k.p. broj 4989/3, 5184/1 i 5187/1 KO
Kraqevo. Granica plana od trome|e skre}e
prema severozapadu prate}i levu stranu k.p.
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broj 4989/3 i dolazi do trome|e k.p. broj
4989/3, 5192/1 i 5191/4 KO Kraqevo gde produ`ava istim smerom prate}i granicu k.p. broj
5191/4, 5191/5 KO Kraqevo i dolazi do trome|e k.p. broj 5193/1, 5173/2 i 6044 KO Kraqevo.
Od trome|e granica skre}e prema zapadu do
trome|e k.p. broj 5195/10, 6044 i 5196/3 a od
trome|e prema severu preseca k.p. broj 6044 i
wenom levom stranom dolazi do po~etka opisa plana.
Kona~na granica Plana detaqne regulacije za denivelisanu raskrsnicu dr`avnog
puta IB reda broj 23 i drugog gradskog prstena bi}e definisana Nacrtom ovog PDR-a.
^lan 3.
Na osnovu karakteristika PDR-a i analize kriterijuma sadr`anih u prilogu 1.
Zakona o strate{koj proceni uticaja na
`ivotnu sredinu, oceweno je da ne postoji
mogu}nost zna~ajnih uticaja na `ivotnu
sredinu, pa iz tog razloga se ne pristupa izradi strate{ke procene uticaja Plana detaqne regulacije za denivelisanu raskrsnicu dr`avnog puta IB reda broj 23 i drugog gradskog prstena na `ivotnu sredinu, na
`ivotnu sredinu.
^lan 4.
Ova odluka je sastavni deo Odluke o izradi Plana detaqne regulacije za denivelisanu raskrsnicu dr`avnog puta IB reda
broj 23 i drugog gradskog prstena.
^lan 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavqivawa iste u „Slu`benom listu
grada Kraqeva“.
Gradska Uprava grada Kraqeva
Odeqewe za urbanizam, gra|evinarstvo i
stambeno-komunalne delatnosti
Broj: 350-47/2015-06
Dana: 14. jula 2017. godine
Rukovodilac Odeqewa
Zvonko Kova~evi}, dipl. gra|. in`., s.r.
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[tampa: „Kvark“, Kraqevo

