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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА КРАЉЕВА
БРОЈ 22 - 24. СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА КРАЉЕВА

238.

На основу члана 5. став 6. и члана
58. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
испр, 108/13,142/14, 68/2015 – др. закон,
103/15, 99/16 и 113/17), члана 44. тачка 3.
и 5, а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник
РС», број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16др. закон и 47/18), члана 58. став 1, тачка
3. и 5, члана 87. став 3. и члана 121. став 1.
Статута града Краљева («Службени лист
града Краљева», број 7/18 - пречишћен
текст), члана 12. члана 14. и члана 40.
Одлуке о буџету града Краљева за 2018.
годину («Службени лист града Краљева»,
број 32/17 и 16/18),
градоначелник града Краљева, доноси

РЕШЕЊЕ
о отварању - промени апропријације
по основу наменског трансфера
добијеног од другог нивоа власти
1. Наменска трансферна средства од
другог нивоа власти, Уговором о суфинансирању мера популационе политике
јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години закљученим
између Кабинета министра без портфеља

задуженог за демографију и популациону
политику (заведеног под бројем 401-0189/2018-01/1 дана 19.07.2018. године) и
између осталих и града Краљева (заведеног под бројем 2506/18 дана 18.07.2018.
године) пренета на подрачун извршења
буџета града Краљева број 840-17640-73
код Управе за трезор, дана 10.08.2018.
године као текући наменски трансфер
од Републике у корист нивоа градова изводом број 152, у укупном износу од
21.473.640,00 динара, распоређују се граду Краљева као кориснику средстава за
спровођењe мера популационе политике и
реализацију осталих уговорених послова
по напред наведеном уговору.
2. По основу уплата наменских средстава из тачке 1. овог решења, увећавају се
планирани буџетски приходи и примања
Одлуке о буџету града Краљева за 2018.
годину («Службени лист града Краљева»,
број 32/17 и 16/18), за износ наменског
трансфера од 21.473.640,00 динара (извор
07).
3. Средства у укупном износу од 21.473.
640,00 динара распоређују се у оквиру
члана 14. Одлуке о буџету града Краљева за 2018. годину («Службени лист града
Краљева», број 32/17 и 16/18) и то:
- раздео 5, глава 12-Предшколска установа ‘’Олга Јовичић Рита’’, програм 2001
- Предшколско васпитање и образовање,
функционална класификација 911, прогрмска актив./пројекат 0001-Функционисање
и остваривање предшколског васпитања и
образовања, позиција 339, економска класификација 426000 – Материјал у износу
од 1.420.000,00 динара, позиција 345, економска класификација 512000 – Машине и
опрема у износу од 8.620.000,00 динара,
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- раздео 5, глава 13-Дечје одмаралиште
‘’Гоч’’, програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе, функционална класификација 470, прогрмска актив./пројекат
0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 365, економска класификација 512000 – Машине
и опрема у износу од 480.188,80 динара,
позиција 364, економска класификација
511000 – Зграде и грађевински објекти у
износу од 6.591.811,20 динара
- раздео 5, глава 01-Градска управа,
програм 1801-Здраствена заштита, функционална класификација 740-Услуге јавног здраства, прогрмска актив./пројекат
0001-Функционисање установа примарне
здраствене заштите, позиција 109, економска класификација 464000 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 577.240,00 динара,
- раздео 5, глава 01-Градска управа,
програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе, функционална класификација
130-Опште услуге, прогрмска актив./
пројекат 0001-Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, позиција
123, економска класификација 423000 –
Услуге по уговору у износу од 624.400,00
динара и позиција 135, економска класификација 512000 – Машине и опреме у износу од 160.000,00 динара,
- раздео 5, глава 01-Градска управа,
програм 0101-Пољопривреда и рурални развој, функционална класификација
421-Пољопривреда, прогрмска актив./
пројекат 0002-Мере подршке руралном
развоју, позиција 86, економска класификација 451000 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
у износу од 3.000.000,00 динара.
Увећањем планираних расхода из тачке
3. овог Решења за кориснике апропријације у укупном износу од 21.473.640,00
динара наменског трансфера од другог нивоа власти извор финансирања је 07.
4. Обавезују се корисници одобрених
наменских средстава, да средства користе
искључиво за реализацију пројекта из тачке 1. овог решења.
5. О извршењу овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе града Краљева и Одељење за
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друштвене делатности Градске управе града Краљева, Служба за управљање пројектима и локално економски развој Градске
управе града Краљева, Предшколска установа ‘’Олга Јовичић Рита’’, Дечје одмаралиште ‘’Гоч’’ и Дом здравља ,,Краљево“.
6. Ово решење објавити у «Службеном
листу града Краљева».
7. Решење доставити: Одељењу за
привреду и финансије Градске управе
града Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева, Одељењу за друштвене делатности
Градске управе града Краљева, Служби за
управљање пројектима и локално економски развој Градске управе града Краљева, Предшколској установи ‘’Олга Јовичић Рита’’, Дечјем одмаралишту ‘’Гоч’’ и
Дому здравља ,,Краљево“, Управи за трезор и архиви.

О б р а з л о ж е њ е

Република Србија - Кабинет министра
без портфеља задуженог за демографију и
популациону политику и између осталих
и град Краљево, закључили су Уговор о
суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години, на основу
кога су пренета средства на рачун извршења буџета, број 840-17640-73 код Управе за трезор, дана 10.08.2018. године, као
текући наменски трансфер од Републике у
корист нивоа градова укупном износу од
21.473.640,00 динара, која ће се користити
за спровођењe мера популационе политике.
Служба за управљање пројектима и
локално економски развој, дописом број
XIII-148/18 дана 11.09.2018. године, доставила је Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева Захтев
за распоређивање средстава по Уговору о
суфинансирању мара популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години, фотокпију
Уговора о суфинансирању мера популаци-
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оне политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години, фотокопије изјашњења Дечјег одмаралишта
,,Гоч“, Предшколске установа ,,Олга Јовичић Рита’’ и Дома здравља ,,Краљево“,
у циљу спровођења потребних процедура и стварања услова за реализацију
уговорених обавеза у укупном износу од
2.481.696,00 динара.
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 40. Одлуке о
буџету града Краљева за 2018. годину
(«Службени лист града Краљева», број
32/17 и 16/18), којим је прописано да у
случају када виши ниво власти својим
актом определи нижем нивоу власти наменска средства за надокнаду штета услед
елементарних непогода, односно друга
наменска трансферна средства, као и у
случају уговарања донација, а чији износи
нису могли бити познати у поступку доношења буџета, на предлог Одељења за
привреду и финансије Градске управе града Краљева, градоначелник града Краљева доноси решење о извршењу издатака
по том основу.
Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева,
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Служби за
управљање пројектима и локално економски развој Градске управе града Краљева, Предшколској установи ‘’Олга Јовичић Рита’’, Дечјем одмаралишту ‘’Гоч’’ и
Дому здравља ,,Краљево“, Управи за трезор и архиви.
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АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА КРАЉЕВА
239.
На основу члана 9. Одлуке о социјалној заштити града Краљева („Службени
лист града Краљева“, број 21/17) и члана
63. став 1. тачка 2. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број
7/18-пречишћен текст),
Градско веће града Краљева на Шездесет седмој (ванредној) седници, одржаној
дана 20. септембра 2018. године, донело је
ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА
ОБЕЗБЕЂИВАЊА И ПРУЖАЊА
УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ
У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА
Члан 1.
Овим правилником утврђују се услови
обезбеђивања и пружања услуге социјалног становања у заштићеним условима.
Члан 2.
Услуга социјалног становања у заштићеним условима се обезбеђује појединцу или породици у стању социјалне
потребе када немају решено питање становања и пружа се у наменски изграђеним
објектима.
Члан 3.

Градоначелник града Краљева
IV Број: 403-25/2018
Дана: 13. септембра 2018. године

Градоначелник
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

Корисници услуге могу бити:
-корисници новчане социјалне помоћи,
-самохрани родитељи,
-стара лица,
-лица која су као малолетна била под
посебном заштитом државе (старатељство, хранитељство, смештај у установу
социјалне заштите или другу породицу),
-особе са инвалидитетом,
-избегла и интерно расељена лица,
-друга лица по стручној процени Центра за социјални рад.
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Члан 4.
У објекту се ангажује домаћин социјалног становања у заштићеним условима
који је радно способан и који са својом
породицом станује у стану намењеном за
домаћинску породицу.
Домаћин се стара о поштовању кућног
реда, одржавању заједничких просторија,
очувању имовине у објекту и пружа помоћ
и подршку корисницима око права и обавеза везаним за коришћење наведене услуге становања у заштићеним условима.
Домаћин има право на накнаду за рад
која се месечно исплаћује из средстава
буџета града Краљева у висини минималне зараде за месец за који се врши исплата
увећане за износ припадајућих доприноса.
Члан 5.
Поступак за коришћење услуге спроводи Центар за социјални рад који доноси решење о признавању права на коришћење услуге и упућује корисника у
Центар локалних услуга града Краљева.
Члан 6.
Центар локалних услуга града Краљева
управља објектима социјалног становања
у заштићеним условима и у његовој надлежности је решавање свих спорних питања и доношење одлука у вези са функционисањем и одржавањем објеката.
Центар локалних услуга са корисником
коме је признато право на коришћење услуге закључује уговор којим се утврђују
међусобна права и обавезе.
Члан 7.
Корисници социјалног становања у заштићеним условима дужни су да, уколико
имају приходе веће од нивоа социјалне сигурности утврђене законом, плаћају 50%
трошкова за утрошену електричну енергију, грејање, воду и комуналне услуге, а
учешће у наведеним трошковима им се
повећава за износ остварених прихода изнад нивоа социјалне сигурности.
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За кориснике чији су приходи на нивоу
износа социјалне сигурности или испод
њих, трошкове из претходног става сноси буџет града Краљева у висини од 50%
из средстава обезбеђених за те намене, а
преосталих 50% сносе сами корисници.
Корисницима чији су приходи испод
нивоа социјалне сигурности, трошкови
централног грејања се наплаћују у износу
од 25%, а 75% тих трошкова се плаћају из
средстава буџета града Краљева.
Члан 8.
Месечну обавезу учешћа корисника
у трошковима из претходног члана утврђује Центар локалних услуга града
Краљева.
Ради утврђивања наведене обавезе корисници су дужни да Центру локалних услуга града Краљева квартално достављају
доказ о висини својих месечних прихода
и решење о утврђеној новчаној социјалној
помоћи.
Против решења којим се утврђује обавеза из става 1. овог члана може се изјавити жалба Градском већу града Краљева.
Члан 9.
Центар локалних услуга је у обавези да
о свим променама у коришћењу услуге одмах обавесте Центар за социјални рад.
Члан 10.
Кориснику престаје право на коришћење услуге у случају:
-када је неопходно применити други
облик социјалне заштите,
-ако ненаменски користи простор и
опрему,
-ако својим понашањем ремети утврђени кућни ред и тиме омета друге кориснике у несметаном коришћењу услуге становања,
-ако не измирује припадајуће трошкове
коришћења стана,
-смрћу корисника.
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Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Краљева“.
Градско веће града Краљева
Број: 011-269/2018-I
Дана: 20. 09. 2018. године
Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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као алтернатива смештају у установу социјалне заштите или хранитељску породицу ради оспособљавања за самосталан
живот.
Члан 3.
Становање уз подршку за младе који се
осамостаљују обезбеђује се у трајању од
једне године, уз могућност продужења за
још једну годину према процени Центра
за социјални рад.
Члан 4.
Ради реализације услуге, обезбеђују се
три стана у ул. Првомајској бр. 51 на Берановцу (станови бр. 12, 13 и 15), у складу са
Спoразумом између Министарства за рад
и социјалну политику Републике Србије,
града Краљева и Центра за социјални рад
у Краљеву.

240.

На основу члана 9. Одлуке о социјалној заштити града Краљева („Службени
лист града Краљева“, број 21/17) и члана
63. став 1. тачка 2. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број
7/18-пречишћен текст),
Градско веће града Краљева на Шездесет седмој (ванредној) седници, одржаној
дана 20. септембра 2018. године, донело је
ПРАВИЛНИК О СТАНОВАЊУ УЗ
ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ КОЈИ СЕ
ОСАМОСТАЉУЈУ
Члан 1.

Члан 5.
Међусобни односи Центра локалних
услуга и корисника уређују се уговором.
Трошкови становања (за утрошену
електричну енергију, грејање, воду и комуналне услуге) и трошкови инвестиционог одржавања станова, финансирају се
из буџета града Краљева преко Центра локалних услуга.
Члан 6.

Овим правилником се утврђују ближи услови и начин остваривања услуге
становања уз подршку за младе који се
осамостаљују ради лакше интеграције у
заједницу.

Услуга становања уз подршку за младе
који се осамостаљују доступна је и корисницима који немају пребивалиште на територији града Краљева, под условима и
на начин дефинисан споразумом о међуопштинској сарадњи.

Члан 2.

Члан 7.

Услуга становања уз подршку доступна
је лицима узраста између 15 и 26 година
која немају могућности да и даље живе у
биолошким или сродничким породицама,

Центар локалних услуга града Краљева је у обавези да о свим променама у коришћењу услуга обавести Центар за социјални рад.
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Члан 8.
Услуга становања уз подршку за младе који се осамостаљују престаје истеком
рока предвиђеног уговором и споразумом,
ако је у питању смештај корисника који
немају пребивалиште на територији града
Краљева.
Услуга престаје и пре рока предвиђеног уговором ако корисник:
- изјави да је на други начин решио
стамбено питање;
- не поштује кућни ред;
-не користи стан наменски;
-стан намерно оштећује и не одржава га
у уредном стању;
-промени место пребивалишта или боравишта.
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
лист у града Краљева“.
Градско веће града Краљева
Број: 011-270/2018-I
Дана: 20. 09. 2018. године
Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

241.

На основу члана 9. Одлуке о социјалној заштити града Краљева („Службени
лист града Краљева“, број 21/17) и члана
63. став 1. тачка 2. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број
7/18-пречишћен текст),
Градско веће града Краљева, на Шездесет седмој (ванредној) седници, одржаној
дана 20. септембра 2018. године, донело је

24. септембар 2018. године

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И
УСЛОВИМА ПРУЖАЊА И
МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНЕ УСЛУГЕ
ПЕРСОНАЛНЕ АСИСТЕНЦИЈЕ ЗА
ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
СВРХА УСЛУГЕ
Члан 1.
Персонална асистенција је услуга којом
се пружа подршка кориснику у одржавању
и унапређивању квалитета његовог живота
кроз постизање што вишег степена независног живљења уз активно учествовање
у заједници. То је практична подршка која
је кориснику неопходна за задовољавање
основних, личних и друштвених потреба
које корисник физички није у стању да
задовољи без помоћи која је истовремено лична и практична. Услуга персоналне
асистенције корисницима пружа могућност избора активности које би им иначе
биле недоступне. Ово је услуга која се
пружа у кући корисника или изван ње.
КОРИСНИЦИ УСЛУГЕ
Члан 2.
Услуга персоналне асистенције доступна је особама које задовољавају следеће
критеријуме:
1. пунолетним особама са инвалидитетом (односно старијим од 18 година),
2. особама са инвалидитетом са процењеним I или II степеном подршке, при
чему, сходно члану 15. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање
услуга социјалне заштите:
- I степен подршке значи да особа са
инвалидитетом није способна да се самостално брине и укључи у активности
дневног живота у заједници због чега јој
је потребно физичко присуство и континуирана физичка помоћ другог лица,
- II степен подршке значи да особа са
инвалидитетом може да брине о себи и да
се укључи у активности дневног живота у
заједници али уз подршку и физичко присуство и помоћ другог лица.

24. септембар 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

3. особама које остварују право на
увећани додатак за туђу негу и помоћ
(сходно члану 94. Закона о социјалној заштити),
4. имају способности за самостално
доношење одлука, односно потенцијал за
усвајање и примењивање у пракси модела
самосталног живота и управљања услугом;
5. радно су ангажоване или активно
укључене у рад различитих удружења
грађана, спортских друштава, политичких
партија и других облика друштвеног ангажмана, односно укључене су у редовни
или индивидуални образовни програм.
Особа мора кумулативно испунити наведене услове да би остварила право на
услугу персоналне асистенције.
Додатни критеријум може бити процена породичне ситуације. Право првенства
треба дати особама са инвалидитетом које
живе саме или у породици чији чланови
нису више у могућности да им помогну у
активностима свакодневног живота (стари
родитељи и/или партнери, запослени родитељи и/или партнери и сл.).
Право на услугу персоналне асистенције корисници остварују на основу Закона о социјалној заштити, а сходно одредбама Правилника о ближим условима и
стандардима за пружање услуга социјалне заштите, Одлуке о социјалној заштити
града Краљева и овог правилника.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Члан 3.
Да би стекао право на услугу персоналне асистенције корисник је дужан да достави следећу документацију:
-копију личне карте,
-копију решења о остваривању права на
помоћ и негу другог лица,
-копију решења о остваривању права
на увећани додатак за помоћ и негу другог
лица,
-потврду одговарајуће организације о
радном и друштвеном ангажовању.
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АКТИВНОСТИ УСЛУГЕ
ПЕРСОНАЛНЕ АСИСТЕНЦИЈЕ
Члан 4.
Активности услуге персоналне асистенције усмерене су ка одржавању и
унапређењу квалитета живота корисника
у зависности од идентификованих потреба и капацитета за самостално обављање
одређених активности, као и капацитета
породице корисника и доступних ресурса
и по потреби укључују:
1. помоћ у одржавању личне хигијене и задовољавању основних личних потреба (помоћ при облачењу и свлачењу,
обављању физиолошких потреба, купању,
прању косе, итд);
2. помоћ у одржавању хигијене стана,
обављању свакодневних активности и задовољавању основних животних потреба
(обезбеђивање исхране, набавка намирница, спремање оброка, храњење, одржавање чистоће просторија, итд.)
3. подизање, премештање (трансфер) и
помоћ при кретању унутар и изван корисникове куће, радног места и места где се
одвијају друштвене и образовне активности, помоћ у коришћењу превоза;
4. помоћ у коришћењу терапеутских и
здравствених услуга и коришћењу и одржавању помагала;
5. помоћ при комуникацији, социјалним контактима и задовољавању социјалних, културно-забавних и других потреба;
6. помоћ при обављању различитих
радних, образовних и друштвених активности.
На основу идентификованих потреба
и процене доступних ресурса, пружалац
услуге и корисник одређују обим и врсту
ангажовања персоналног асистента, односно корисник може користити све или
само неке од горе наведених услуга персоналног асистента.
Активности услуге персоналне асистенције, посебни минимални структурални и функционални стандарди услуге
остварују се у складу са законом и одредбама подзаконских аката којима се прописују и ближе уређују услови и стандарди
пружања услуга социјалне заштите.
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24. септембар 2018. године

УЗАЈАМНО ПРИЛАГОЂАВАЊЕ

Члан 9.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Краљева“.

Период узајамног прилагођавања корисника и персоналног асистента траје најдуже 30 дана.
ИНТЕРНА ЕВАЛУАЦИЈА
Члан 6.
Центар локалних услуга града Краљева
континуирано прати квалитет пружених
услуга најмање једном у шест месеци,
пружалац услуге спроводи интерну евалуацију ради утврђивања колико је корисник
задовољан пруженим услугама.
ФИНАНСИРАЊЕ УСЛУГЕ
ПЕРСОНАЛНЕ АСИСТЕНЦИЈЕ
Члан 7.
Финансијска средства за пружање услуге персоналне асистенције обезбеђују
се из буџета града Краљева, од учешћа
корисника, од донатора, спонзора, буџета
осталих нивоа власти и других извора у
складу са законом.
ЦЕНА УСЛУГЕ ПЕРСОНАЛНЕ
АСИСТЕНЦИЈЕ
Члан 8.
Цену услуге персоналне асистенције
утврђује надлежни орган локалне самоуправе који финансира услугу на основу
следећих параметара:
-бруто зарада персоналних асистената у складу са просечним зарадама за
обављање сличних послова у услугама социјалне заштите,
-трошкови превоза персоналних асистената уколико живе на удаљености већој
од 4 километара од стана корисника,
-трошкови обуке персоналних асистената по акредитованом програму.

Градско веће града Краљева
Број: 011-271/2018-I
Дана: 20. 09. 2018. године
Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

242.
На основу члана 61. Одлуке о социјалној заштити града Краљева („Службени
лист града Краљева“, број 21/17) и члана
63. став 1. тачка 2. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број
7/18-пречишћен текст),
Градско веће града Краљева на Шездесет седмој (ванредној) седници, одржаној
дана 20. септембра 2018. године, донело је
ПРАВИЛНИК О МЕРИЛИМА И
КРИТЕРИЈУМИМА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ УЧЕШЋА
КОРИСНИКА У ЦЕНИ УСЛУГЕ
ПЕРСОНАЛНЕ АСИСТЕНЦИЈЕ ЗА
ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Члан 1.
Овим правилником утврђују се мерила и критеријуми за утврђивање учешћа
корисника у цени услуге персоналне асистенције за особе са инвалидитетом.
Члан 2.
Средства за финансирање услуге персоналне асистенције обезбеђују се из
буџета града Краљева, учешћем корисника, од донатора, спонзора и других извора
у складу са законом.
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Члан 3.
Корисници учествују у трошковима
услуге у износу од 20 % додатка за помоћ
и негу другог лица и права на увећани до-
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датак за помоћ и негу другог лица, односно права на новчану накнаду за помоћ и
негу другог лица по било ком основу.
Уколико корисник има друге приходе,
цена услуге се увећава у зависности од
тих прихода на следећи начин:



Ɋɟɞɛɪ





Ɇɟɫɟɱɧɢɩɪɢɯɨɞɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ɉɞɧɢɜɨɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟɫɢɝɭɪɧɨɫɬɢɞɨɞɜɨɫɬɪɭɤɨɝ
ɧɢɜɨɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟɫɢɝɭɪɧɨɫɬɢɡɚɩɨʁɟɞɢɧɰɚ
Ɉɞɞɜɨɫɬɪɭɤɨɝɞɨɬɪɨɫɬɪɭɤɨɝɧɢɜɨɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɫɢɝɭɪɧɨɫɬɢɡɚɩɨʁɟɞɢɧɰɚ
Ɉɞɬɪɨɫɬɪɭɤɨɝɞɨɱɟɬɜɨɪɨɫɬɪɭɤɨɝɧɢɜɨɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɫɢɝɭɪɧɨɫɬɢɡɚɩɨʁɟɞɢɧɰɚ
ɉɪɟɤɨɱɟɬɜɨɪɨɫɬɪɭɤɨɝɧɢɜɨɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟ

ɫɢɝɭɪɧɨɫɬɢɡɚɩɨʁɟɞɢɧɰɚ

Члан 4.
Учешће у месечним трошковима персоналне асистенције корисник уплаћује
на рачун пружаоца услуге најкасније до
10-ог у наредном месецу.
У случају неизмирења обавеза у утврђеним роковима зарачунава се законска
затезна камата. За дане у којима корисник
због личних разлога не користи услуге
плаћа 50 % од цене персоналне асистенције.
Тужбу због неизмирене обавезе подноси пружалац услуге надлежном суду.
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Краљева“.

ɭɱɟɲʄɚ





243.
На основу члана 9. Одлуке о социјалној
заштити града Краљева („Службени лист
града Краљева”, број 21/17 ) и члана 63.
Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 7/18-пречишћен
текст),
Градско веће града Краљева, на Шездесет седмој (ванредној) седници, одржаној
20. септембра 2018. године, донело је
ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА
ОБЕЗБЕЂИВАЊА И ПРУЖАЊА
УСЛУГЕ ПОМОЋ У КУЋИ
Члан 1.
Овим правилником утврђују се услови
обезбеђивања и пружања услуге помоћ у
кући.
Члан 2.

Градско веће града Краљева
Број: 011-272/2018-I
Дана: 20. 09. 2018. године

Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

Сврха помоћи у кући је подршка корисницима у задовољавању свакодневних
животних потреба како би се унапредио
или одржао квалитет њиховог живота.
Члан 3.
Услугу могу користити одрасли и старији који:
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- имају ограничења физичких и психичких способности услед којих нису у стању
да независно живе у својим домовима без
редовне помоћи у активностима дневног
живота, неге и надзора, при чему је породична подршка недовољна или није расположива,
- имају боравиште на подручју града
Краљева,
- искажу вољу за коришћењем услуга (у
име лица које се налази под старатељском
заштитом старатељ мора исказати вољу за
коришћењем услуга),
- учествују у суфинансирању трошкова услуга у складу са актом о утврђивању
критеријумa за учешће у цени услуге, на
који је дата сагласност Скупштине града
Краљева.
Члан 4.
Услуга на подручју града Краљева пружа се у складу са националном регулативом уз примену свих елемената прописаних Правилником о ближим условима и
стандардима за пружање услуга социјалне
заштите.
Члан 5.
Обезбеђивање лиценциране организације социјалне заштите која ће пружати
услугу врши се у складу са законима и
прописима Републике Србије.

24. септембар 2018. године

Члан 8.
Против решења којим се одбија захтев
за коришћење услуге из претходног члана
може се изјавити жалба у року од 15 дана.
Жалба из става 1. овог члана изјављује
се Градском већу града Краљева.
Одлука о жалби из става 1. овог члана
доноси се у року од 30 дана.
Члан 9.
Ако овлашћени пружалац услуге одбије да кориснику пружи услугу, дужан је
да о томе одмах, писаним путем обавести
Центар за социјални рад и корисника и да
за то наведе разлоге.
Поводом обавештења из става 1. овог
члана корисник у року од осам дана од
пријема тог обавештења, може упутити
притужбу Центру за социјални рад.
О одбијању пружања услуге Центар за
социјални рад одмах обавештава надлежни орган града Краљева и инспекцију социјалне заштите.
Члан 10.
Центар локалних услуга обавезан је
да врши наплату сходно градским актима
којима се дефинише цена услуге и према
утврђеном нивоу суфинансирања корисника у цени услуге.

Члан 6.

Члан 11.

Услугу пружа Центар локалних услуга
града Краљева.

Центар локалних услуга дужан је да
град Краљево извештава писаним путем
месечно/квартално/годишње о пруженим
услугама и наплати суфинансирања од
стране корисника.

Члан 7.
Центар за социјални рад одлучује о коришћењу услуге применом одредаба Закона о социјалној заштити, Закона о општем
управном поступку и Одлуке о социјалној
заштити града Краљева и упућује корисника на коришћење услуге коју је обезбедио град Краљево.

Члан 12.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи правилник о помоћи у
кући у граду Краљеву, број 011-111/2015III од 28. јула 2015. године.
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Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Краљева“.

Градско веће града Краљева
Број: 011-273/2018-I
Дана: 20. 09. 2018. године
Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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производ основног коефицијента и важеће
цене рада, подељен са просечним бројем
сати у месецу, увећан за износ припадајућих доприноса.
Цена из претходног става увећава се за
трошкове превоза геронтодомаћице уколико живи на удаљености већој од 4 километара од стана корисника.
Члан 3.
Услуга помоћ у кући кориснику се пружа:
-бесплатно,
-уз учешће у трошковима услуге,
-плаћањем услуге у целости.

244.
Члан 4.
На основу члана члана 61. Одлуке о социјалној заштити града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 21/17) и
члана 63. став 1. тачка 2. Статута града
Краљева, („Службени лист града Краљева“, број 7/18 - пречишћен текст),
Градско веће града Краљева, на Шездесет седмој (ванредној) седници, одржаној
дана 20. септембра 2018. године, донело је
ПРАВИЛНИК О МЕРИЛИМА И
КРИТЕРИЈУМИМА ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНА УСЛУГЕ И
УЧЕШЋА КОРИСНИКА И
СРОДНИКА У ТРОШКОВИМА
ПОМОЋИ У КУЋИ
Члан 1.
Овим правилником уређују се мерила
и критеријуми за утврђивање цена услуге
помоћ у кући и учешћа у трошковима ове
услуге корисника и његових сродника.
Члан 2.
Цену услуге помоћ у кући - рад геронтодомаћице у социјалној заштити чини

Учешће корисника и његових сродника
у трошковима помоћи у кући одређује се
на основу укупних прихода и то:
-пензије корисника,
-додатка за помоћ и негу другог лица и
увећаног додатка за помоћ и негу другог
лица, oдносно новчане накнаде за помоћ
и негу другог лица по било ком основу
и то са 20% износа тог додатка, односно
накнаде,
-накнаде по основу болести и инвалидности,
-учешћа сродника који не живе са корисником у породици, а који су по закону дужни да га издржавају, а у износу утврђеном судском одлуком о издржавању
или судским поравнањем закљученим у
складу са законом који уређује породичне
односе.
Члан 5.
Учешће у трошковима корисника и
сродника према унапред одређеној цени
услуге израчунава се према следећим параметрима:
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Члан 6.

Члан 10.

Уколико сродник који не живи у заједничком домаћинству са лицем којем је
услуга помоћ у кући неопходна, а жели
да му исту обезбеди у предвиђеном или
већем обиму, утврђује се цена услуге у
пуном износу, закључивањем уговора о
финансирању услуге између тог сродника
и Центра локалних услуга града Краљева.

Овај правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Краљева“.
Градско веће града Краљева
Број: 011-274/2018-I
Дана: 20. 09. 2018. године

Члан 7.
Услуга помоћ у кући обезбеђује се у
следећем трајању:
-корисницима беспалтне услуге до четири сата недељно,
-корисницима са учешћем до осам сати
недељно,
-корисницима који плаћају услугу у целости до десет сати недељно.

Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

245.

Члан 8.
О праву на коришћење услуга и учешћу
корисника и сродника у цени услуга одлучује Центар за социјални рад.
Центар локалних услуга организује
пружање услуга, врши избор геронтодомаћице у складу са потребом корисника,
праћење и евидентирање пружених услуга и доставља месечни извештај Центру за
социјални рад.
Члан 9.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о помоћи у
кући у граду Краљеву, број: 011-111/2015III од 28. јула 2015. године.

На основу члана 58. став 2. и члана
69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр.,
108/13,142/14, 68/2015–др закон, 103/15,
99/16 и 113/17), члана 46. став 2. и члана
66. став 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07 и
83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18),
члана 63. тачка 2, члана 87. став 3. и члана 121. став 1. Статута града Краљева
(„Службени лист града Краљева“, број
7/18- пречишћен текст) и члана 14. и 31.
Одлуке о буџету града Краљева за 2018.
годину („Службени лист града Краљева“,
број 32/17 и 16/18),
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Градско веће града Краљева, на Шездесет седмој (ванредној) седници, одржаној
20. септембра 2018. године, донело је
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4. Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“.

О б р а з л о ж е њ е

РЕШЕЊЕ
о коришћењу средстава текуће
буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком
о буџету града Краљева за 2018. годину
(„Службени лист града Краљева“, број
32/17 и 16/18) - Раздео 5, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Функција 130
– Опште услуге, Програмска активност/
Пројекат 0009 - Текућа буџетска резерва,
Позиција 137, Економска класификација
499 - Текућа буџетска резерва, а на основу
захтева Одељења за друштвене делатности број: 412/18 од 18.09.2018. године, одобравају се средства у укупном износу од
2.820.000,00 динара за потребе извођења
радова у вези са прикључењем објекта
,,Полетарац“ на централно грејање.
2. Средства текуће буџетске резерве из
тачке 1. овог решења распоређују се за повећање апропријацијe која ниje планирана
у довољном износу у оквиру:
-Раздела 5 - Градска управа, Глава
12-Предшколска установа ,,Олга Јовичић Рита“, Програм 2001 – Предшколско васпитање и образовање, Функција
911-Предшколско образовање, Програмска актвност/Пројекат 0001–Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, Позиција 344, Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 2.820.000,00
динара.
3. О извршењу овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе града Краљева, Одељење за
друштвене делатности Градске управе
града Краљева и Предшколска установа
,,Олга Јовичић Рита“ Краљево.

На образложени захтев Предшколске
установа ,,Олга Јовичић Рита“ Краљево,
број 5832 од 14.09.2018. године, Одељење
за друштвене делатности Градске управе
града Краљева је поднело захтев Одељењу
за привреду и финансије Градске управе града Краљева, III Број: 412/18 дана
18.09.2018. године, за ангажовање средстава текуће буџетске резерве у укупном
износу од 2.820.000,00 динара која би
била искоришћена за радове на прикључењу објекта ,,Полетарац“ на централно
грејање. Уз захтев, као прилог, достављен
је и захтев Предшколске установе ,,Олга
Јовичић Рита“ Краљево у коме се наводи
да је из еколошких разлога потребно извршити прикључење објекта ,,Полетарац“
на даљинско центално грејање, а који се
до сада грејао на лож уље. Укупно недостајућа средства за извођење радова на
прикључење објекта ,,Полетарац“ на централно грејање износе 2.820.000,00 динара, те је с тим вези потребно обезбедити
додатна средства.
Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 31.
Одлуке о буџету града Краљева за 2018.
годину («Службени лист града Краљева»,
број 32/17 и 16/18), којима је прописано да
се средства текуће буџетске резерве користе за непланиране сврхе, или за сврхе за
које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне, да Градско веће
града Краљева, на предлог Одељења за
привреду и финансије Градске управе града Краљева, доноси решење о употреби
средстава текуће буџетске резерве и да се
средства текуће буџетске резерве распоређују на директне кориснике буџетских
средстава током фискалне године.
Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града
Краљева, Одељењу за друштвене делат-
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ности Градске управе града Краљева,
Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева, Предшколској
установи ,,Олга Јовичић Рита“ Краљево,
Управи за трезор и архиви.
Градско веће града Краљева
Број: 011-278/2018-І
Дана: 20. 09. 2018. године
Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
АКТИ СКУПШТИНЕ
ГРАДА КРАЉЕВА
246.

На основу члана 45. и 66. став 4. и 5. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС», број 129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18), члана 56. Статута града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 7/18-пречишћен текст) и
члана 31. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 25/16),
Скупштина града Краљева је на седници одржаној дана 21. и 24. септембра
2018.године одлучивала о избору заменика градоначелника града Краљева, па
је након спроведеног поступка тајног гласања председник Скупштине констатовао
да је извршен коначан избор заменика градоначелника града Краљева
I
За заменика градоначелника града
Краљева изабран је Вукман Ракочевић, машински инжењер, одборник у Скупштини
града Краљева.

24. септембар 2018. године

II
Овај акт објавити у „Службеном листу
града Краљева“.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана члана
45. и члана 66. став 4. и 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС», број 129/07,83/14-др.закон, 101/16др. закон, 47/18.), као и у члану 56. Статута града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 7/18-пречишћен текст).
Скупштина града Краљева је на седници одржаној дана 21. и 24. септембра
2018. године одлучивала о избору заменика градоначелника града Краљева, па је на
основу члана 32, 33. и 34. Пословника о
раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16),
Комисија за спровођење поступка тајног
гласања за избор заменика градоначелника града Краљева спровела поступак избора, и о томе сачинила записник.
У складу са чланом 36. Пословника о
раду Скупштине града Краљева, након
спроведеног поступка тајног гласања и
констатације Комисије да је кандидат за
заменика градоначелника града Краљева
Вукман Ракочевић добио потребну већину
гласова, председник Скупштине је констатовао да је извршен коначан избор заменика градоначелника града Краљева.

Скупштина града Краљева
Број: 02-48/2018-I
Дана: 21. септембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

24. септембар 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

247.
На основу члана 43. став 5, члана 45.
став 8, а у вези са чланом 66. став 4. и 5.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС’’, број 129/07, 83/14-др.
закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 57.
став 1. и члана 61. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева”, број
7/18-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 21. и 24. септембра 2018.
године, донела је

ОДЛУКУ
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Наведеним одредбама је прописано да
градоначелнику и заменику градоначелника избором на ове функције престаје
мандат одборника у Скупштини.
Скупштина града Краљева је извршила избор заменика градоначелника града Краљева, па како је одборник Вукман
Ракочевић изабран за заменика градоначелника града Краљева, то му у складу
са наведеним одредбама закона и Статута
града Краљева престаје мандат одборника
у Скупштини града Краљева.
Скупштина града Краљева
Број:011-321/2018-I
Дана: 21. септембра 2018. године

I
Утврђује се да је Вукману Ракочевићу
престао мандат одборника у Скупштини
града Краљева дана 21.септембра 2018.
године, избором на функцију заменика
градоначелника града Краљева.

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

248.
II
Упуство о правном средству: Против
ове одлуке може се изјавити жалба Управном суду, у року од 48 часова од дана доношења одлуке.
III
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Краљева’’.
О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење ове одлуке
садржан је у одредбама члана 43. став 5,
члана 45. став 8. и члана 66. став 4. и 5. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС», број 129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 83/14-др.закон), као и у
члану 57. став 1. и члану 61. Статута града
Краљева („Службени лист града Краљева”, број 7/18-пречишћен текст).

На основу члана 46. став 1. тачка 1.
и став 2. и члана 47. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС’’, број
129/07, 34/10-одлука УС и 54/11),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 21. и 24. септембра 2018.
године, донела је

ОДЛУКУ
Члан 1.
Утврђује се да Милени Милићевић
престаје мандат одборника у Скупштини
града Краљева, на основу оверене писане
оставке на функцију одборника, дана 21.
септембра 2018. године.

Број 22 - Страна 16

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Члан 2.
Упутство о правном средству: Против
ове одлуке може се изјавити жалба Управном суду, у року од 48 часова од дана доношења одлуке.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Краљева’’.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Одлуке о
престанку мандата одборнику у Скупштини града Краљева Милени Милићевић
садржан је у одредбама члана 46. став 1.
тачка 1. и став 2, као и члана 47. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС’’, број 129/07, 34/10-одлука УС
и 54/11), којима је предвиђено да одборнику престаје мандат пре истека времена
на које је изабран подношењем оставке,
да одборник оставку између две седнице
подноси у форми оверене писане изјаве,
да одборник лично подноси оставку оверену код органа надлежног за оверу потписа, председнику скупштине у року од
три дана од дана овере, као и да је председник скупштине дужан да поднету оставку
стави на дневни ред скупштине, на првој
наредној седници, са предлогом да то буде
прва тачка дневног реда.

Скупштина града Краљева
Број:011-280 /2018-I
Дана:21. септембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

24. септембар 2018. године

249.

На основу члана 48. став 1. и 5, члана
56. став 1, 5, 6. и 7. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС’’, број
129/07, 34/10-одлука УС и 54/11), члана 121. став 2. Статута града Краљева
(„Службени лист града Краљева’’, број
7/18-пречишћен текст), члана 5. и члана 8.
став 1. и 2. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града
Краљева’’, број 25/16), у вези са чланом
46. став 3. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС’’, број 129/07,
34/10-одлука УС и 54/11),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 21. и 24. септембра 2018.
године, разматрала је Извештај Верификационог одбора Скупштине града Краљева,
па је том приликом донела

ОДЛУКУ
I
Потврђује се одборнички мандат у
Скупштини града Краљева Верољубу
Коматовићу, кандидату са Изборне листе
Александар Вучић-Србија побеђује.
II
Потврђује се одборнички мандат у
Скупштини града Краљева Мирољубу Баковићу, кандидату са Изборне листе Двери-Да вратимо живот Краљеву-Драган
Весовић.
III
Мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао
мандат.

24. септембар 2018. године
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IV
Упуство о правном средству: Против
ове одлуке може се изјавити жалба Управном суду, у року од 48 часова од дана доношења одлуке.
V
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Краљева’’.
О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Одлуке
о потврђивању мандата одборницима у
Скупштини града Краљева садржан је у
одредбама члана 56. став 1, 5, 6. и 7. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС’’, број 129/07, 34/10- одлука
УС и 54/11), којимa је, између осталог,
предвиђено да мандат одборника почиње
да тече даном потврђивања мандата, да о
потврђивању мандата одборника, на основу извештаја верификационог одбора,
скупштина одлучује јавним гласањем и
да када скупштина после конституисања
одлучује о потврђивању мандата нових
одборника, у гласању, поред одборника,
могу учествовати и кандидати којима су
мандати додељени у складу са чланом 48.
Закона и који имају уверење изборне комисије јединице локалне самоуправе да су
изабрани, као и да се против одлуке донете
у вези са потврђивањем мандата одборника може изјавити жалба Управном суду у
року од 48 часова од дана доношења одлуке скупштине јединице локалне самоуправе. Чланом 48. став 5. наведеног закона
предвиђено је да мандат новог одборника
траје до истека мандата одборника коме је
престао мандат.
Чланом 46. став 3. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС’’, број
129/07, 34/10- одлука УС и 54/11), утврђено је да после подношења усмене оставке
одборника, скупштина без одлагања, на
истој седници утврђује да је одборнику
престао мандат.
Скупштина града Краљева Одлуком
број 011-205/2018-I од 26. јуна 2018. године („Службени лист града Краљева“, број
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16/18), утврдила је да је Мирку Вуковићу
престао мандат одборника у Скупштини
града Краљева дана 26. јуна 2018. године
подношењем усмене оставке на функцију
одборника.
На истој седници Скупштина града
Краљева Одлуком број 011-206/2018-I
(„Службени лист града Краљева“, број
16/18), утврдила је да је Данилу Спасојевићу престао мандат одборника у
Скупштини града Краљева дана 26. јуна
2018. године, подношењем усмене оставке на функцију одборника.
Изборна комисија града Краљева је, на
седници одржаној 25.јула 2018.године на
основу достављене Одлуке Скупштине
града Краљева број 011-205/2018-I од 26.
јуна 2018. године („Службени лист града
Краљева“, број 16/18), у складу са одредбама Закона о локалним изборима доделила одборнички мандат Верољубу Коматовићу, кандидату за одборника са Изборне
листе Александар Вучић-Србија побеђује.
Изборна комисија града Краљева је на
седници одржаној 31. јула 2018.године на
основу достављене Одлуке Скупштине
града Краљева број 011-206/2018-I од 26.
јуна 2018. године („Службени лист града
Краљева“, број 16/18), у складу са одредбама Закона о локалним изборима доделила одборнички мандат Мирољубу Баковићу, кандидату за одборника са Изборне
листе Двери-Да вратимо живот Краљеву-Драган Весовић.
Верификациони одбор изабран на Двадесет трећој седници Скупштине града
Краљева је у складу са чланом 7. Пословника о раду Скупштине града Краљева
(„Службени лист града Краљева“, број
25/16), извршио увид у уверења о избору
за одборнике и Извештај Изборне комисије града Краљева, па је Скупштина града Краљева на основу поднетог Извештаја
Верификационог одбора донела Одлуку о
потврђивању мандата одборницима, као у
изреци.
Скупштина града Краљева
Број:011-282/2018-I
Дана: 21. септембра 2018.године
Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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Члан 3.

250.

На основу члана 32. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС’’, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16др.закон, 47/18) и члана 26. тачка 1, члана 63. тачка 1. и члана 125. Статута града
Краљева („Службени лист града Краљева’’, број 7/18-пречишћен текст), на предлог Градског већа града Краљева,
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 21. и 24. септембра 2018. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ПРЕДЛОГА ЗА
ПРОМЕНУ СТАТУТА
ГРАДА КРАЉЕВА
Члан 1.
Прихвата се предлог Градског већа града Краљева број 011-259/2018-I од 12. 09.
2018. године, којим Градско веће Скупштини града Краљева предлаже промену Статута града Краљева у циљу усаглашавања
са Законом о изменама и допунама Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 47/18), другим прописима којима се уређују питања
од значаја за јединице локалне самоуправе, прописима који су ступили на правну снагу након доношења Статута града
Краљева, као и ради отклањања недостатака уочених у примени Статута.

При изради Предлога измена и допуна
Статута града Краљева, сходно члану 125.
став 5. Статута града Краљева, Градском
већу града Краљева одређују се следеће
смернице:
- усаглашавање Статута града Краљева
са Законом о изменама и допунама Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 47/18);
- усаглашавање Статута града Краљева
са другим прописима којима се уређују
питања од значаја за јединице локалне самоуправе, која се регулишу Статутом;
- усаглашавање Статута града Краљева са прописима који су ступили на правну снагу након доношења Статута града
Краљева;
- отклањање недостатака уочених у
примени Статута града Краљева.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева’’.
Скупштина града Краљева
Број: 011-283/2018-I
Дана: 24. септембра 2018. године
Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

251.
Члан 2.
Овлашћује се Градско веће града
Краљева да у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке припреми Предлог измена и допуна Статута града Краљева.

На основу члана 26. став 1. тачка 25.
Статута града Краљева («Службени лист
града Краљева», број 7/18-пречишћен
текст), члана 10. и 11. Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 10/17),

24. септембар 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 21. и 24. септембра 2018.
године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНОГ
ГРАЂАНИНА ГРАДА КРАЉЕВА
ЗА 2018. ГОДИНУ
ЗОРАНУ ВУКАДИНОВИЋУ

Број 22 - Страна 19

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНОГ
ГРАЂАНИНА ГРАДА КРАЉЕВА
ЗА 2018. ГОДИНУ
ЗОРАНУ МИЛОЈЧЕВИЋУ ЧОМБЕТУ
(ПОСТХУМНО)
Члан 1.

Члан 1.
Диплома заслужног грађанина града
Краљева за 2018. годину, додељује се Зорану Вукадиновићу, за допринос развоју
ратинског краја, испољену храброст и хуманост.

Диплома заслужног грађанина града
Краљева за 2018. годину, додељује се Зорану Милојчевићу Чомбету (постхумно),
за прохујали живот посвећен музици.
Члан 2.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
града Крaљева“.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
града Крaљева“.

Скупштина града Краљева
Број: 011-284 /2018-I
Дана:24. септембра 2018. године

Скупштина града Краљева
Број: 011-285/2018-I
Дана:24. септембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

252.
253.

На основу члана 26. став 1. тачка 25.
Статута града Краљева («Службени лист
града Краљева», број 7/18-пречишћен
текст), члана 10. и 11. Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 10/17),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 21. и 24. септембра 2018.
године, донела је

На основу члана 26. став 1. тачка 25.
Статута града Краљева («Службени лист
града Краљева», број 7/18-пречишћен
текст), члана 10. и 11. Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 10/17),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 21. и 24. септембра 2018.
године, донела је

Број 22 - Страна 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

24. септембар 2018. године

ОДЛУКУ

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНОГ
ГРАЂАНИНА ГРАДА КРАЉЕВА
ЗА 2018. ГОДИНУ
МИРОЉУБУ ДУГАЛИЋУ

О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНОГ
ГРАЂАНИНА ГРАДА КРАЉЕВА
ЗА 2018. ГОДИНУ
СЛАВОЉУБУ МАРЖИКУ

Члан 1.

Члан 1.

Диплома заслужног грађанина града
Краљева за 2018. годину, додељује се Мирољубу Дугалићу, за посвећеност завичају
пером и обезбеђивање важних донација
граду.

Диплома заслужног грађанина града
Краљева за 2018. годину, додељује се Славољубу Маржику, за чување од заборава
прошлости родног краја.

Члан 2.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
града Крaљева“.

Скупштина града Краљева
Број: 011-286/2018-I
Дана:24. септембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

254.

На основу члана 26. став 1. тачка 25.
Статута града Краљева («Службени лист
града Краљева», број 7/18-пречишћен
текст), члана 10. и 11. Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 10/17),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 21. и 24. септембра 2018.
године, донела је

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
града Крaљева“.

Скупштина града Краљева
Број: 011-287/2018-I
Дана:24. септембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

255.

На основу члана 26. став 1. тачка 25.
Статута града Краљева («Службени лист
града Краљева», број 7/18-пречишћен
текст), члана 10. и 13. Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 10/17),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 21. и 24. септембра 2018.
године, донела је

24. септембар 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Број 22 - Страна 21

ОДЛУКУ

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНЕ
СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА
КРАЉЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ
ФУДБАЛСКОМ САВЕЗУ РАШКОГ
ОКРУГА

О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНЕ
ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ ГРАДА
КРАЉЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
„IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН“
ИЗ КРАЉЕВА

Члан 1.

Члан 1.

Диплома заслужне спортске организације града Краљева за 2018. годину,
додељује се Фудбалском савезу Рашког
округа, за развој фудбалског спорта у
Рашком округу.

Диплома заслужне образовне установе
града Краљева за 2018. годину, додељује
се Основној школи „IV краљевачки батаљон“ из Краљева, за деценије успешног
рада у области образовања.

Члан 2.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
града Крaљева“.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
града Крaљева“.

Скупштина града Краљева
Број: 011-288/2018-I
Дана:24. септембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
256.

На основу члана 26. став 1. тачка 25.
Статута града Краљева («Службени лист
града Краљева», број 7/18-пречишћен
текст), члана 10. и 14. Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 10/17),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 21. и 24. септембра 2018.
године, донела је

Скупштина града Краљева
Број: 011-289/2018-I
Дана:24. септембра 2018. године
Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

257.

На основу члана 26. став 1. тачка 25.
Статута града Краљева («Службени лист
града Краљева», број 7/18-пречишћен
текст), члана 10. и 15. Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 10/17),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 21. и 24. септембра 2018.
године, донела је

Број 22 - Страна 22

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

24. септембар 2018. године

ОДЛУКУ

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ
ЗАСЛУЖНОГ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
ГРАДА КРАЉЕВА
ЗА 2018. ГОДИНУ МАТИЦИ
ИСЕЉЕНИКА КРАЉЕВО

О ДОДЕЛИ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ
ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ
ДУШАНУ БОШКОВИЋУ
(ПОСТХУМНО)
Члан 1.

Члан 1.
Диплома заслужног удружења грађана
града Краљева за 2018. годину, додељује
се Матици исељеника Краљево, за мостове пријатељства између дијаспоре и завичаја.

Октобарска награда града Краљева за
2018. годину, додељује се Душану Бошковићу (постхумно), за несамерљив допринос развоју и успеху краљевачке одбојке
и спорта.
Члан 2.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
града Крaљева“.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
града Крaљева“.

Скупштина града Краљева
Број: 011-290/2018-I
Дана:24. септембра 2018. године

Скупштина града Краљева
Број: 011-291/2018-I
Дана:24. септембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

258.

На основу члана 26. став 1. тачка 25.
Статута града Краљева («Службени лист
града Краљева», број 7/18-пречишћен
текст), члана 10. и 16. Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 10/17),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 21. и 24. септембра 2018.
године, донела је

259.

На основу члана 26. став 1. тачка 25.
Статута града Краљева («Службени лист
града Краљева», број 7/18-пречишћен
текст), члана 10. и 19. Одлуке о признањима и наградама града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 10/17),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 21. и 24. септембра 2018.
године, донела је

24. септембар 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Број 22 - Страна 23

ОДЛУКУ

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ СПЕЦИЈАЛНЕ НАГРАДЕ
ЗА ПОДСТИЦАЈ ХУМАНОСТИ
„МИЛОМИР ГЛАВЧИЋ“
ЗА 2018. ГОДИНУ МОТО КЛУБУ
„КИНГС“ ИЗ КРАЉЕВА

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ
ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА
ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.
Специјална награда за подстицај хуманости „Миломир Главчић“ за 2018. годину, додељује се Мото клубу “Кингс” из
Краљева, за несебичну помоћ оболелој
деци и људима у невољи.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
града Крaљева“.
Скупштина града Краљева
Број: 011-292 /2018-I
Дана: 24. септембра 2018. године
Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

260.
На основу члана 6. и 33. Закона о начину
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник
РС“, број 68/15 и 81/16-одлука УС), тачке
7. редни број 138. Одлуке о максималном
броју запослених на неодређено време у
систему државних органа, систему јавних
служби, систему Аутономне покрајине
Војводине и систему локалне самоуправе
за 2017. годину („Службени гласник РС“,
број 61/17, 82/17, 92/17, 111/17, 14/18 и
45/18), члана 26. став 1. тачка 51. и члана 121. став 2. Статута града Краљева
(„Службени лист града Краљева“, број
7/18-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 21. и 24. септембра 2018.
године, донела је

Члан 1.
У Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Краљева за 2017.
годину („Службени лист града Краљева“,
број 22/17), у члану 2. у тачки: „Установе,
организације и јавне службе“, додаје се
нова алинеја 13. која гласи:
„Центар локалних услуга града Краљева
4“
Члан 2.
У тачки „Јавна и јавна комунална предузећа“ алинеја 1. мења се и гласи:
„Јавно комунално предузеће „Водовод“
Краљево
258“
Алинеја 3. мења се и гласи:
„Јавно комунално предузеће „Путеви“
Краљево
142“
Алинеја 4. мења се и гласи:
„Јавно комунално предузеће „Пијаца“
Краљево
78“
Алинеја 7. мења се и гласи:
“Јавно комунално предузеће „Чистоћа“
Краљево
277“
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева“.
Скупштина града Краљева
Број: 011-293/2018-I
Дана: 24. септембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

Број 22 - Страна 24
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Члан 2.

261.
На основу члана 97. и 98, а у вези са
члановима 94, 95. и 96. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије“ број 72/09, 81/09испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 23.
став 2. Закона о посебним условима за
реализацију пројекта изградње станова
за припаднике снага безбедности („Службени гласник Републике Србије”, број
41/18), члана 32. став. 1. тачка 14. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.
закон, 101/16- др.закон и 47/18), члана 6.
став 1. тачка 7. и члана 7. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Србије”,
број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин. изн., 125/14-усклађени дин.
изн., 95/15-усклађени дин. изн., 83/16,
91/16-усклађени дин. изн., 104/16-др. закон и 96/2017-усклађени дин. изн.) и члана 26. тачка 7. и 9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број
7/18 - пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 21. и 24. септембра 2018. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ
ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању доприноса
за уређивање грађевинског земљишта
(„Службени лист града Краљева“, број
11/15 и 26/15) у члану 2. став 5. речи: „Јавном предузећу Дирекцији за планирање
и изградњу „Краљево“ (у даљем тексту:
ЈП Дирекција)“ замењују се речима: „Јавном предузећу за уређивање грађевинског
земљишта „Краљево“.

У члановима 4, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21,
22. и 23. речи:„ЈП Дирекција“ у одређеном
падежу замењују се речима:„Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта
„Краљево“ у одговарајућем падежу.
Члан 3.
У члану 11. после става 1. додаје се
нови став 2. који гласи :
„Допринос за уређивање грађевинског земљишта не плаћа инвеститор изградње колективних стамбених објеката,
у поступку реализације пројекта изградње
станова за припаднике снага безбедности,
на основу Закона о посебним условима за
реализацију пројекта изградње станова за
припаднике снага безбедности („Службени гласник РС“, брoј 41/18).
Досадашњи ставови 2. и 3. постају ставови 3. и 4.
Члан 4.
У члану 16. став 2. после речи „у року“,
речи „од 8 дана“ се замењују речима „од
две године“.
У члану 16. став 3. после речи „у року“,
речи „од петнаест дана“ се замењују речима „од осам дана“.
Члан 5.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева“.
Скупштина града Краљева
Број: 011-296/18-I
Дана: 24. септембра 2018. године
Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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262.
На основу члана 27. став 10. и 11. и
чланa 28. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС’’, број 72/11,
88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16 и
113/17) и члана 26. став 1. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града
Краљева’’, број 7/18-пречишћен текст ),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 21. и 24. септембра 2018. године,
донела је

ОДЛУКУ
о прибављању, располагању и
управљању стварима и другим
имовинским правима у јавној
својини града Краљева
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком, у складу са Законом о
јавној својини (у даљем тексту: Закон),
и Уредбом о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда (“Службени гласник РС”, број 16/18 – у даљем тексту: Уредба), се:
-одређују носиоци права коришћења
ствари у јавној својини Града Краљева (у
даљем тексту: Град) и корисници ствари
у јавној својини Града, као и њихова овлашћења;
-утврђују надлежни органи Града за
припрему, предлагање и доношење аката у вези са прибављањем, коришћењем,
управљањем и располагањем стварима и
другим имовинским правима у својини
Града и одређује се лице надлежно да у
име Града закључи уговор у вези са истима;
-уређују начин, услови и поступци прибављања, располагања, и управљања ства-
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рима и поступци прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права;
-уређује начин одређивања почетног
износа закупнине за пословни простор у
јавној својини Града;
-прописује надлежност за вођење евиденције о стању, вредности и кретању непокретности у јавној својини Града и евиденције непокретности у јавној својини
које користе органи Града и
-прописује надлежност за вршење надзора над применом закона, уредбе и ове
одлуке.
Члан 2.
Ствари у јавној својини које користе
органи и организације Града у смислу ове
одлуке, чине непокретне и покретне ствари и друга имовинска права.
Под непокретним стварима подразумевају се:
-службене зграде и пословне просторије (зграде, делови зграда и просторије),
изграђене, купљење и на други начин прибављење у јавну својину Града,
-стамбене зграде и станови, гараже и
гаражна места (стамбене зграде, станови,
гараже и пословни простор у стамбеним
зградама), који су изградњом, куповином
или на други начин прибављени у јавну
својину Града.
Под покретним стварима подразумевају се:
-превозна средства,
-опрема и потрошни материјал,
-предмети историјскодокументарне, културне и уметничке вредности.
Покретне ствари су и новац и хартије
од вредности, који се уређују посебном
одлуком.
Друга имовинска права су:
-право на патент,
-право на лиценцу, модел, узорак и жиг,
-ауторско и сродна права,
-право коришћења техничке документације и друга имовинска права утврђена
законом.
Члан 3.
Под прибављањем непокретности у
јавну својину Града, у смислу ове одлу-
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ке, подразумева се прибављање истих по
тржишној вредности, као и размена непокретности и изградња објеката.
Непокретне ствари се могу прибављати
у јавну својину Града бестеретним правнин послом (наслеђе, поклон или једнострана изјава воље), као и експропријацијом на основу посебног закона.
Под прибављањем других имовинских
права подразумева се стицање истих од
стране Града, а којим престају сва права
претходног имаоца, као и стицање ограниченог коришћења других имовинских
права, а чијим се коришћењем, друга имовинска права уступиоца садржински, временски и територијално ограничавају.
Изузетно од става 3. овог члана, не могу
се прибављати друга имовинска права која
не могу бити предмет располагања сходно
општим прописима којима се уређују друга имовинска права.
Члан 4.
Под располагањем стварима у јавној
својини Града, у смислу Закона и ове
одлуке, подразумева се :
1. давање ствари на коришћење;
2. отуђење ствари;
3. давање ствари у закуп;
4. пренос права јавне својине на другог
носиоца јавне својине, са накнадом или
без накнаде, укључујући и размену;
5. заснивање хипотеке на непокретностима;
6. улагање у капитал;
7. залагање покретне ствари.
Под располагањем другим имовинским
правима Града, у смислу Закона и ове
одлуке, подразумева се уступање права
искоришћавања других имовинских права
према садржини одређеној општим прописима који регулишу одговарајућа друга
имовинска права.
Под уступањем искоришћавања других
имовинских права у смислу ове одлуке
подразумева се потпуни пренос других
имовинских права чији је титулар Град
другом носиоцу јавне својине или трећим
лицима, а којим престају сва права Града, као и уступање другом носиоцу јавне својине и трећим лицима ограниченог
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коришћења других имовинских права, а
чијем се коришћењем од стране трећих
лица установљавају садржинска, временска и територијална ограничења права
којима располаже Град.
Под управљањем стварима у јавној
својини Града, у смислу Закона и ове одлуке, подразумева се одржавање, обнављање
и унапређивање истих, као и извршавање
законских и других обавеза у вези са тим
стварима.
Под отуђењем непокретности у смислу
става 1. тачка 2. овог члана, подразумева
се и одлучивање о расходовању и рушењу
објекта, осим у случају када рушење наложи надлежни орган, због тога што објекат
склон паду угрожава безбедност, односно када надлежни огран наложи рушење
објекта изграђеног супротно прописима о
планирању и изградњи.
На прибављање и отуђење непокретности и давање у закуп ствари у јавној
својини Града, односно на прибављање и
уступање искоришћавања других имовинских права, примењују се одредбе Уредбе.
II НОСИОЦИ ПРАВА
КОРИШЋЕЊА, КОРИСНИЦИ
СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА И ДАВАЊЕ СТВАРИ
НА КОРИШЋЕЊЕ
Члан 5.
Месне заједнице, јавне установе и друге организације које врше јавну службу,
а чији је оснивач Град, имају право коришћења на стварима у јавној својини
Града које су им пренете на коришћење, у
складу са Законом и овом одлуком.
Носиоци права коришћења из става 1.
овог члана, имају право да ствар држе и
да је користе у складу са природом и наменом ствари, да је дају у закуп и да њоме
управљају у складу са Законом и овом
одлуком.
Скупштина града, на предлог Градског
већа, доноси одлуку о преносу права коришћења на стварима у јавног својини
Града носиоцима права коришћења из става 1. овог члана.
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Одлука о преносу права коришћења на
стварима у јавног својини Града садржи:
-назив и пословно седиште правног
лица коме се преноси право коришћења,
-опис ствари у јавној својини на којој
се преноси право коришћења,
-одредбу да се право коришћења преноси са правом управљања и са правом
уписа права коришћења у јавној књизи о
непокретности и правима на њима,
-одредбу да управљање стварима у
јавној својини обухвата одржавање, обнављање и унапређивање, као и извршавање законских и других обавеза у вези са
том ствари,
-рок за закључење уговора о преносу
права коришћења и друге потребне елементе.
Уговор о преносу права коришћења на
стварима у јавној својини Града, у име
града, закључује градоначелник.
Нацрт акта из става 3. овог члана, као
и текст уговора израђује организациона
јединица Управе надлежна за управљање
имовином.
Члан 6.
Носиоци права коришћења на стварима
у јавној својини Града могу да ствар дају
у закуп по претходно прибављеној сагласности Градског већа.
Актом Градског већа даје се начелна
сагласност да се ствар да у закуп, опредељује се намена ствари за време трајања
закупа, али не и будући закупац и услови
закупа.
Уговор о закупу закључен без наведене
сагласности, ништав је.
Средства остварена давањем у закуп
ствари из става 1. овог члана приход су
буџета Града.
Носиоци права коришћења на стварима
у јавној својини Града у обавези су да организационој јединици Управе надлежној
за управљање имовином доставе податке
о спроведеном поступку давања у закуп
ствари у јавној својини, у року од осам
дана по окончању поступка.
Нацрт аката из става 2. овог члана израђује организациона јединица Управе
надлежна за управљање имовином.
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Члан 7.
Скупштина града може одлучити да
се непокретност у својини Града на којој
постоји право коришћења из члана 5. ове
одлуке, која није у функцији остваривања
надлежности, односно делатности носиоца права коришћења на тој ствари, као
и непокретност која се користи супротно
закону, другом пропису или природи и намени непокретности, одузме од носиоца
права коришћења.
У случају када се непокретност изда у
закуп без претходне сагласности Градског
већа, сматраће се да се непокретност користи супротно закону, у смислу става 1.
овог члана.
Скупштина града може одлучити да
се непокретност у својини Града на којој
постоји право коришћења из члана 5.
ове одлуке, одузме од носиоца права коришћења и у случајевима који нису наведени у ставу 1. овог члана, под условом
да се носиоцу права коришћења обезбеди
коришћење друге одговарајуће непокретности.
Право коришћења на непокретности у
својини Града престаје и у случају њеног
отуђења из својине Града, независно од
воље носиоца права коришћења на тој непокретности, у случају престанка носиоца
права коришћења, као и у другим случајевима утврђеним законом.
Одлуку о престанку права коришћења
доноси Скупштина града на предлог Градског већа.
Члан 8.
Корисници ствари у јавној својини Града су:
-органи и организације Града (Скупштина града, Градоначелник, Градско
веће, Градска управа, Јавно правобранилаштв града и Заштитник грађана),
-јавна предузећа и друштва капитала
чији је оснивач Град, као и њихова зависна друштва, по основу уговора закљученог на основу одлуке Скупштине града,
а којим нису пренете у својину тог јавног
предузећа односно друштва капитала и
-државни органи и организације, на
основу одлуке о давању ствари на коришћење.
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Ствари у јавној својини Града могу се
дати на коришћење и осталим правним
лицима, концесијом или на други начин
предвиђен законом.
Члан 9.
Органи Града користе непокретне и покретне ствари у јавној својини Града које
су намењене извршавању права и дужности Града, које су прибављене за потребе
тих органа или су им дате на коришћење
Органи Града користе и непокретности
у јавној својини које непосредно не служе
извршавању надлежности органа, већ за
остваривање прихода путем давања у закуп, односно на коришћење (комерцијалне непокретности-пословни простор, станови, гараже и гаражна места и др.).
Скупштина града Краљева је основала Јавно предузеће „Градско стамбено“
Краљево за обављање делатности за посебне поступке давања у закуп односно на
коришћење комерцијалних непокретности
који су у јавној својини града Краљева.
Уговором о давању на коришћење комерцијалних непокретности у јавној
својини града Краљева овом предузећу
ближе ће се одредити надлежност и поступак давања у закуп, односно на коришћење комерцијалних непокретности и
остваривања прихода града по том основу
(закупнина, добит и др).
Члан 10.
Органи и организације Града дужни су
да ствари у јавног својини Града користе на
начин којим се обезбеђује ефикасно вршење
њихових права и дужности, као и рационално коришћење и очување тих ствари.
Функционер који руководи органом
Града, односно друго овлашћено лице,
стара се о законитости и одговоран је за
законито коришћење и управљање стварима у јавној својини које користи тај орган.
Запослени у органима Града одговорни су за савесно и наменско коришћење
ствари у јавној својини које користе у
обављању послова.
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Члан 11.
Јавна предузећа, друштва капитала чији је оснивач Град и њихова зависна друштва, која обављају делатност од
општег интереса, користе ствари у јавној
својини Града које им нису уложене у капитал, на основу уговора закљученог на
основу одлуке Скупштине града.
Друштво капитала чији је оснивач Град,
које не обавља делатност од општег интереса, може по основу уговора закљученог
са оснивачем на основу одлуке Скупштине града, уз накнаду или без накнаде, користити ствари које му нису уложене у
капитал, а које су неопходне за обављање
делатности ради које је основано.
Члан 12.
Одлуку којом се непокретности у јавној својини Града дају на коришћење доноси Скупштина града на предлог Градског већа.
Одлука из става 1. овог члана садржи:
-назив и пословно седиште правног лица
коме се непокретност даје на коришћење,
-опис непокретности у јавној својини
Града која се даје на коришћење,
-одредбу да се непокретност даје на коришћење без накнаде или са накнадом и
без права уписа у јавне књиге о евиденцији непокретности,
-одредбу да се непокретност даје на коришћење уз обавезу плаћања комуналних
трошкова,
-одредбу да управљање стварима у
јавној својини обухвата одржавање, обнављање и унапређивање, као и извршавање законских и других обавеза у вези са
том ствари,
-рок за закључење уговора о давању
непокретности на коришћење и друге потребне елементе.
Уговор о давању непокретности у јавној својини Града на коришћење, у име
града, закључује градоначелник.
Нацрт акта из става 1. овог члана, као
и текст Уговора израђује организациона
јединица Управе надлежна за управљање
имовином.
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III ПРИБАВЉАЊЕ
НЕПОКРЕТНИХ СТВАРИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА
Члан 13.
Прибављање непокретности у јавну
својину Града, врши се у поступку јавног
надметања или прикупљања писаних понуда.
Почетна цена прибављања непокретности у јавну својину Града, утврђује се
у односу на висину тржишне вредности
предметне непокретности, изражене у еврима, с тим што се плаћање врши у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан
уплате.
Тржишна вредност непокретности утврђује се на основу акта надлежног пореског органа, лиценцираног проценитеља
или другог надлежног органа, којим је извршена процена тржишне вредности непокретности.
Поступак прибављања непокретности
у јавну својину Града јавним
надметањем и прикупљањем
писаних понуда
Члан 14.
Скупштина града, на предлог Градског
већа доноси одлуку о прибављању непокретности у јавну својину Града јавним
надметањем или прикупљањем писаних
понуда и објављује оглас о спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања
писаних понуда.
Нацрт акта из става 1. овог члана,
као и текст јавног огласа, израђује организациона јединица Управе надлежна за
управљање имовином.
Члан 15.
Поступак прибављања непокретности
у јавну својину Града јавним надметањем
или прикупљањем писаних понуда спроводи Комисија за прибављање непокретности у јавну својину Града (у даљем тек-
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сту:Комисија), коју образује Скупштина
града.
Комисија има председника и два члана
који се бирају на период од 4 године, из
реда запослених у Управи, на предлог начелника Управе.
Чланови Комисије не могу бити учесници у поступку прибављања непокретности у јавну својину Града јавним надметањем или прикупљањем писаних понуда.
Комисија спроводи поступак на начин
и под условима утврђеним Уредбом.
Стручне и административне послове за
потребе Комисије обавља организациона
јединица Управе надлежна за управљање
имовином.
Члан 16.
Комисија о току поступка сачињава записник и по окончаном поступку утврђује
предлог за избор најповољнијег понуђача.
Предлог одлуке о избору најповољнијег
понуђача, након спроведеног поступка
јавног надметања, односно прикупљања
писаних понуда утврђује Градско веће, на
основу предлога Комисије.
Одлуку о избору најповољнијег понуђача доноси Скупштина града.
Нацрт акта из става 2. овог члана, израђује организациона јединица Управе
надлежна за управљање имовином.
Прибављање непокретности у јавну
својину Града непосредном погодбом
Члан 17.
Изузетно од члана 13. став 1. ове одлуке, непокретности се могу прибавити у
јавну својину Града непосредном погодбом, али не изнад од стране надлежног
органа процењене тржишне вредности
непокретности, ако у конкретном случају
то представља једино могуће решење, а у
случајевима утврђеним Уредбом.
Непокретности се могу прибавити у
јавну својину Града непосредном погодбом путем размене уз испуњење свих услова предвиђених Законом.
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У случају прибављања путем размене
непокретности у јавној својини, када је
Град носилац права јавне својине на зградама, односно њиховим посебним деловима, који су предвиђени за рушење, у циљу
привођења локације планираној намени,
реализација размене непокретности у јавној својини непосредном погодбом врши
се на основу критеријума утврђених Уредбом.
Члан 18.
Скупштина града, на предлог Градског
већа, доноси одлуку о прибављању непокретности у јавну својину Града путем непосредне погодбе.
Предлог одлуке из става 1. овог члана, садржи образложење разлога оправданости и целисходности прибављања
са аспекта остварења интереса Града и
разлоге због којих се прибављање не би
могло реализовати јавним надметањем,
односно прикупљањем писмених понуда.
Нацрт акта из става 1. овог члана израђује организациона јединица Управе
надлежна за управљање имовином.
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Члан 20.
Комисија о току поступка сачињава записник и по окончаном поступку, записник са предлогом доставља Градском већу.
Предлог одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Града након
спроведеног поступка непосредне погодбе, утврђује Градско веће и доставља га
Скупштини града ради доношења одлуке.
Нацрте аката које доносе надлежни органи у поступку прибављања непокретности у јавну својину Града непосредном
погодбом, израђује организациона јединица Управе надлежна за управљање имовином.
Прибављање покретних ствари у јавну
својину Града
Члан 21.
Прибављање покретних ствари у јавну
својину Града врши се на начин прописан
законом којим се уређују јавне набавке.
Прибављање других имовинских
права у јавну својину Града

Члан 19.

Члан 22.

Поступак прибављања непокретности у
јавну својину Града путем непосредне погодбе спроводи Комисија за прибављање
непокретности у јавну својину Града непосредном погодом (у даљем тексту:Комисија), коју образује Скупштина града.
Комисија има председника и два члана
који се бирају на период од 4 године, из
реда запослених у Управи, на предлог начелника Управе.
Чланови Комисије не могу бити учесници у поступку прибављања непокретности у јавну својину Града непосредном
погодбом.
Комисија спроводи поступак на начин
и под условима утврђеним Уредбом.
Стручне и административне послове за
потребе Комисије обавља организациона
јединица Управе надлежна за управљање
имовином.

Прибављање других имовинских права
у јавну својину Града, врши се у поступку
јавног надметања или прикупљања писаних понуда, а изузетно непосредном погодбом, под условима утврђеним Законом
и Уредбом.
Почетна, односно највиша накнада
која се плаћа за прибављање других имовинских права, утврђује се у односу на
висину тржишне вредности предметних
или сличних имовинских права, изражене у еврима, с тим што се плаћање врши
у динарској противвредности по средњем
званичном курсу Народне банке Србије на
дан уплате.
Накнада из става 2. овог члана се утврђује на основу акта надлежног пореског
органа, лиценцираног проценитеља или
другог надлежног органа, којим је извршена процена тржишне вредности других
имовинаских права.
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Уколико процена тржишне вредности
других имовинских права од стране надлежног пореског органа или другог надлежног органа не би била могућа или би
била повезана са несразмерним трошковима, процену може извршити одговарајући
проценитељ уписан у регистар судских
вештака, а у случају да таквог проценитеља нема, процену може извршити друго
правно или физичко лице које располаже
одговарајућим стручним знањима за процену тржишне вредности других имовинских права.
Члан 23.
Скупштина града, на предлог Градског већа, доноси одлуку о прибављању
других имовинских права у корист Града
јавним надметањем или прикупљањем
писаних понуда и објављује оглас о спровођењу поступка јавног надметања или
прикупљања писаних понуда.
Нацрт акта из става 1. овог члана,
као и текст јавног огласа, израђује организациона јединица Управе надлежна за
управљање имовином.
Члан 24.
Поступак прибављања других имовинских права у корист Града јавним надметањем или прикупљањем писаних понуда спроводи Комисија за прибављање
других имовинских права у корист Града
(у даљем тексту:Комисија), коју образује
Скупштина града.
Комисија има председника и два члана
који се бирају на период од 4 године, из
реда запослених у Управи, на предлог начелника Управе.
Чланови Комисије не могу бити учесници у поступку прибављања других
имовинских права у јавну својину Града
јавним надметањем или прикупљањем
писаних понуда.
Комисија спроводи поступак на начин
и под условима утврђеним Уредбом.
Стручне и административне послове за
потребе Комисије обавља организациона
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јединица Управе надлежна за управљање
имовином.
Члан 25.
Комисија о току поступка сачињава записник и по окончаном поступку утврђује
предлог за избор најповољнијег понуђача.
Предлог одлуке о избору најповољнијег
понуђача, након спроведеног поступка
јавног надметања, односно прикупљања
писаних понуда доноси Градско веће, на
основу предлога Комисије.
Одлуку о избору најповољнијег понуђача доноси Скупштина града.
Нацрт акта из става 2. овог члана, израђује организациона јединица Управе
надлежна за управљање имовином.
Прибављање других имовинских
права непосредном погодбом
Члан 26.
Одредбе ове одлуке којима је регулисано прибављање непокретности у јавну својину Града непосредном погодбом
сходно се примењују у поступку прибављања других имовонских права у корист Града непосредном погодбом, осим у
случајевима када је посебним прописима
то другачије прописано.
IV ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА
Члан 27.
Отуђење непокретности из јавне својине Града, врши се у поступку јавног надметања или прикупљања писаних понуда,
а изузетно непосредном погодбом, под
условима утврђеним Законом, Уредбом и
овом одлуком.
Почетна, односно најнижа цена
отуђења непокретности у јавној својини Града, утврђује се у висини тржишне
вредности предметне непокретности, изражене у еврима, с тим што се плаћање
врши у динарској противвредности по
средњем званичном курсу Народне банке
Србије на дан уплате.
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Тржишна вредност непокретности утврђује се на основу акта надлежног пореског органа, лиценцираног проценитеља
или другог надлежног органа.
Поступак отуђења непокретности из
јавне својине јавним надметањем и
прикупљањем писмених понуда
Члан 28.
Скупштина града, на предлог Градског
већа, доноси одлуку о отуђењу непокретности из јавне својине Града јавним надметањем или прикупљањем писаних понуда
и објављује оглас о спровођењу поступка
јавног надметања или прикупљања писаних понуда.
Нацрт акта из става 1. овог члана,
као и текст јавног огласа, израђује организациона јединица Управе надлежна за
управљање имовином.
Члан 29.
Поступак отуђења непокретности из
јавне својине Града јавним надметањем
или прикупљањем писаних понуда спроводи Комисија за отуђење непокретности из
јавне својине Града (у даљем тексту: Комисија), коју образује Скупштина града.
Комисија има председника и два члана
који се бирају на период од 4 године, из
реда запослених у Управи, на предлог начелника Управе.
Чланови Комисије не могу бити учесници у поступку отуђења непокретности
из јавне својине Града јавним надметањем
или прикупљањем писаних понуда
Комисија спроводи поступак на начин
и под условима утврђеним Уредбом.
Стручне и административне послове за
потребе Комисије обавља организациона
јединица Управе надлежна за управљање
имовином.
Члан 30.
Комисија о току поступка сачињава записник и по окончаном поступку утврђује
предлог за избор најповољнијег понуђача.
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Предлог одлуке о избору најповољнијег
понуђача, након спроведеног поступка
јавног надметања, односно прикупљања
писаних понуда утврђује Градско веће, на
основу предлога Комисије.
Одлуку о избору најповољнијег понуђача доноси Скупштина града.
Нацрт акта из става 2. овог члана израђује организациона јединица Управе
надлежна за управљање имовином.
Поступак отуђења непокретности из
јавне својине непосредном погодбом
Члан 31.
Непокретности у јавној својини Града
могу се отуђити из јавне својине непосредном погодбом, али не испод, од стране надлежног пореског органа процењене
тржишне вредности непокретности, ако у
конкретном случају то представља једино
могуће решење.
Скупштина града, на предлог Градског
већа, доноси одлуку о отуђењу непокретности из јавне својине Града путем непосредне погодбе.
Предлог одлуке из става 2. овог члана,
садржи образложење разлога оправданости и целисходности отуђења са аспекта
остварења интереса Града и разлоге због
којих се отуђење не би могло реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем писмених понуда.
Нацрт акта из става 2. овог члана израђује организациона јединица Управе
надлежна за управљање имовином.
Члан 32.
Поступак отуђења непокретности из
јавне својине Града путем непосредне
погодбе спроводи Комисија за отуђење
непокретности из јавне својине Града непосредном погодом (у даљем тексту:Комисија), коју образује Скупштина града.
Комисија има председника и два члана
који се бирају на период од 4 године, из
реда запослених у Управи, на предлог начелника Управе.
Чланови Комисије не могу бити учесници у поступку отуђења непокретности
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из јавне својине Града непосредном погодбом.
Комисија спроводи поступак на начин
и под условима утврђеним Уредбом.
Стручне и административне послове за
потребе Комисије обавља организациона
јединица Управе надлежна за управљање
имовином.
Члан 33.
Комисија о току поступка сачињава записник и по окончаном поступку, записник са предлогом доставља Градском већу.
Предлог одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине Града након спроведеног поступка непосредне погодбе,
утврђује Градско веће и доставља га
Скупштини града ради доношења одлуке.
Нацрте аката које доносе надлежни органи у поступку отуђења непокретности
из јавне својине Града непосредном погодбом, израђује организациона јединица
Управе надлежна за управљање имовином.
Члан 34.
Изузетно, Град може отуђити непокретности из јавне својине и испод тржишне
цене и без накнаде, ако постоји интерес за
таквим располагањем, као што је:
1) отклањање последица елементарних
непогода;
2) успостављање добрих односа са другим државама, односно међународним организацијама;
3) други случајеви отуђења непокретности предвиђени посебним законом.
Одлуку о отуђењу непокретности из
јавне својине Града испод тржишне цене,
односно без накнаде, доноси Скупштина
града, на предлог Градског већа.
Предлог одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине испод тржишне вредности, односно без накнаде, мора да садржи образложење из кога се може утврдити
постојање разлога из става 1. овог члана.
Нацрт акта из става 2. овог члана израђује организациона јединица Управе
надлежна за управљање имовином.
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Члан 35.
Након спроведених поступака прибављања и отуђења непокретности који
су регулисани овом одлуком, градоначелник у име Града, закључује уговоре о
прибављању и отуђењу непокретности у
својини Града. Уговори из става 1. овог
члана, закључују се по претходно прибављеном мишљењу јавног правобранилаштва Града.
Јавно правобранилаштво Града дужно
је да мишљење из става 2. овог члана да
у року од 30 дана од дана пријема захтева.
Примерак закљученог уговора досатавља се јавном правобранилаштву града
у року од 15 дана од дана закључења уговора.
Члан 36.
Отуђење покретних ствари из јавне
својине Града врши се у поступку јавног
надметања или прикупљања писаних понуда, а изузетно непосредном погодбом.
Отуђење покретних ствари из јавне
својине Града може се вршити и испод тржишне цене, односно без накнаде, ако постоји интерес за таквим располагањем, као
што је отклањање последица елементарних
непогода и у другим случајевима предвиђеним посебним законом и Уредбом.
Градско веће, на предлог организационе јединице Управе надлежне за вођење
евиденције о покретним стварима, доноси
акт о отуђењу покретних ствари из јавне
својине Града и објављује оглас о спровођењу поступка јавног надметања или
прикупљања писаних понуда.
Нацрт акта из става 3. овог члана,
као и текст јавног огласа, израђује организациона јединица Управе надлежна за
управљање имовином.
Члан 37.
Поступак отуђења покретних ствари из
јавне својине Града јавним надметањем
или прикупљањем писаних понуда спроводи Комисија за отуђење покретних ствари из јавне својине Града (у даљем тексту:
Комисија), коју образује Градско веће.
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Комисија из става 1. овог члана има
председника и 2 члана који се бирају на
период од 4 године.
Чланови Комисије не могу бити учесници у поступку отуђења покретних ствари јавним надметањем или прикупљањем
писаних понуда.
Комисија спроводи поступак на начин
и под условима утврђеним Уредбом.
Стручне и административне послове за
потребе Комисије обавља организациона
јединица Управе надлежна за управљање
имовином.
Члан 38.
Комисија о току поступка сачињава записник и по окончаном поступку утврђује
предлог за избор најповољнијег понуђача.
Акт о избору најповољнијег понуђача,
након спроведеног поступка јавног надметања, односно прикупљања писаних
понуда, доноси Градско веће, на основу
предлога Комисије.
Нацрт акта о избору најповољнијег понуђача израђује организациона јединица
Управе надлежна за управљање имовином.
Поступак уступања искоришћавања
других имовинских права
Члан 39.
Предлог одлуке о уступању искоришћавања других имовинских права чији
је титулар Град, јавним надметањем или
прикупљањем писаних понуда, утврђује
Градско веће и доставља га Скупштини
града на усвајање.
Скупштина града доноси одлуку о
уступању искоришћавања других имовинских права чији је титулар Град.
Нацрт акта из става 1. овог члана израђује организациона јединица Управе
надлежна за управљање имовином.
Члан 40.
Поступак уступања искоришћавања
других имовинских права чији је титулар Град јавним надметањем или при-
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купљањем писаних понуда спроводи
Комисија за уступање искоришћавања
других имовинских права (у даљем тексту: Комисија), коју решењем образује
Скупштина града.
Комисија има председника и два члана који се бирају на период од 4 године из
реда запослених у Управи, на предлог начелника Управе.
Чланови Комисије не могу бити учесници у поступку уступања искоришћавања других имовинских права чији је
титулар Град јавним надметањем или прикупљањем писмених понуда.
Комисија објављује оглас о спровођењу поступка јавног надметања или
прикупљања писаних понуда за уступање
других имовинских права на начин и под
условима утврђеним Уредбом.
Стручне и административне послове за
потребе Комисије обавља организациона
јединица Управе надлежна за управљање
имовином.
Члан 41.
Комисија о току поступка сачињава записник и по окончаном поступку утврђује
предлог за избор најповољнијег понуђача.
Предлог одлуке о избору најповољнијег
понуђача, након спроведеног поступка
јавног надметања, односно прикупљања
писаних понуда утврђује Градско веће, на
основу предлога Комисије.
Одлуку о избору најповољнијег понуђача доноси Скупштина града.
Нацрт акта из става 2. овог члана израђује организациона јединица Управе
надлежна за управљање имовином.
Поступак уступања искоришћавања
других имовинских права непосредном
погодбом
Члан 42.
Изузетно, друга имовинска права чији
је титулар Град, могу се уступити на коришћење непосредном погодбом у случајевима предвиђеним Уредбом.
Одредбе ове одлуке којима је регулисано отуђење непокретности из јавне своји-
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не Града непосредном погодбом сходно
се примењују у поступку уступања искоришћавања других имовонских права непосредном погодбом, осим у случајевима
када је посебним прописима то другачије
прописано.
Члан 43.
Изузетно, Град може друга имовинска
права уступити и испод тржишне цене и
без накнаде, ако постоји интерес за таквим располагањем, као што је:
1) успостављање добрих односа са другим државама, односно међународним организацијама;
2) други случајеви отуђења непокретности предвиђени посебним законом.
Одлуку о уступању других имовинских права испод тржишне цене, односно
без накнаде, доноси Скупштина града, на
предлог Градског већа.
Предлог одлуке о уступању других
имовинских права испод тржишне цене,
односно без накнаде, мора да садржи образложење из кога се може утврдити постојање разлога из става 1. овог члана.
Нацрт акта из става 2. овог члана, израђује организациона јединица Управе
надлежна за управљање имовином.
V ДАВАЊЕ У ЗАКУП
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ГРАДА
Члан 44.
Непокретности у јавној својини Града
дају се у закуп у поступку јавног надметања или прикупљањем писаних понуда
путем јавног оглашавања, а изузетно непосредном погодбом у случајевима утврђеним Законом, Уредбом и овом одлуком.
Решење о покретању поступка давања
у закуп непокретности у јавној својини
Града доноси градоначелник.
Поступак давања у закуп непокретности у јавној својини спроводи Комисија
коју образује градоначелник.
Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној
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својини (у даљем тексту:Комисија), има
председника и два члана који се бирају на
период од 4 године на предлог градоначелника.
Чланови Комисије не могу бити учесници у поступку давања у закуп непокретности у јавној својини Града.
Стручне и административне послове за
потребе Комисије обавља организациона
јединица Управе надлежна за управљање
имовином.
Члан 45.
Након доношења решења о покретању
поступка давања у закуп непокретности у
јавној својини Града, Комисија објављује
оглас о спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања писаних понуда
за давање у закуп непокретности у јавној
својини Града.
Комисија спроводи поступак на начин
и под условима утврђеним Уредбом.
Након спроведеног поступка јавног
надметања односно прикупљања писаних
понуда, Градско веће доноси решење о давању у закуп непокретности на предлог
Комисије о избору најповољнијег понуђача.
Организациона јединица Управе надлежна за управљање имовином израђује
предлог решења о давању у закуп непокретности путем јавног надметања или
прикупљања писмених понуда.
Давање у закуп непокретности у јавној
својини путем непосредне погодбе
Члан 46.
Изузетно, непокретности у јавној
својини Града могу се дати у закуп непосредном погодбом у случајевима утврђеним Законом и Уредбом.
Решење о давању у закуп непокретности у јавној својини Града непосредном
погодбом доноси Градско веће, на образложени предлог Комисије из члана 44. ове
одлуке.
Предлог решења из става 2. овог члана
припрема организациона јединица Управе
надлежна за управљање имовином.
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Давање у закуп пословног простора у
јавној својини Града
Члан 47.
Пословни простор у јавној својини Града даје се у закуп ради стицања прихода,
полазећи од процењене тржишне висине
закупнине коју утврђује надлежни лиценцирани проценитељ, односно вештак.
На поступак давања пословног простора у јавној својини Града у закуп
примењују се одредбе ове одлуке које се
односе на поступак давања у закуп непокретности у јавној својини и одредбе
Уредбе.
Члан 48.
Пословни простор даје се у закуп
најповољнијем понуђачу, а то је лице које
понуди највиши износ закупнине и то на
период до 10 година.
У свему осталом примениће се одредбе ове одлуке које се односе на поступак
давања у закуп непокретности у јавној
својини.
Члан 49.
Закупац не може вршити адаптацију
пословног простора без претходне сагласности закуподавца.
Сви трошкови адаптације закупљене
непокретности извршене у складу са ставом 1. овог члана падају на терет закупца.
Члан 50.
Закуподавац може по захтеву закупца
одобрити извођење радова који имају карактер инвестиционог одржавања на закупљеној непокретности, према уобичајеним стандардима и важећим прописима у
области грађевинарства.
Извештај о постојећем стању непокретности, са описом, предмером и предрачуном планираних радова, израђује овлашћени судски вештак одговарајуће
струке, односно овлашћена организација,
са којим закуподавац треба да закључи уговор о пословној сарадњи, с тим да
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трошкове израде ове документације сноси
закупац.
Закупац је у обавези да се током извођења радова одобрених од стране закуподавца, у поступку описаном у ставу 2.
овог члана, придржава одобреног описа,
премера и предрачуна, као и да у случају
одступања од одобрених радова на инвестиционом одржавању пословног простора
у сваком појединачном случају од закуподавца тражи одобрење за то одступање.
Радови на инвестиционом одржавању
извршени супротно ставу 3. овог члана, као
и радови који превазилазе уобичајене стандарде за ту врсту радова, неће се признати
закупцу.
Након извођења радова уз сагласност
закуподавца на начин и у поступку описаном у овом члану, у року од 30 дана од дана
завршетка радова из става 1. овог члана, закупац је у обавези да закуподавцу поднесе
захтев за признавање трошкова инвестиционог одржавања пословног простора, уз
који се као доказ достављају рачуни, с тим
да износ уложених средстава мора бити верификован од стране овлашћеног вештака,
односно организације, која ће проценити
вредност, квалитет и стандард изведених
радова и укупног стања непокретности,
у односу на извештај о постојећем стању,
опис, предмер и предрачун планираних радова одобрених од стране закуподавца.
Закупац који је уз сагласност закуподавца у инвестиционо одржавање у пословни простор, у смислу овог члана, уложио
сопствена средства, има право на умањење
закупнине у износу од највише 50% од месечне закупнине, за период који одговара
висини уложених средстава, без могућности признавања својинских права на пословном простору по основу улагања средстава.
Изузетно од става 6. овог члана, а на основу посебно образложеног акта Градског
већа, износ закупнине може бити умањен и
за већи проценат.
Укупни износ умањења закупнине из
става 6. и 7. овог члана не може бити већи
од укупног износа средстава које је закупац
уложио приликом инвестиционог одржавања пословног простора.
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Закупац може бити ослобођен плаћања
закупнине током периода извођења радова
који имају карактер инвестиционог одржавања закупљеног пословног простора
за период док трају радови, а најдуже 6
месеци, на основу посебног акта Градског
већа.
Члан 51.
Уколико планирана инвестиција улагања у пословни простор у јавној својини града Краљева прелази висину петогодишњег закупа може се одобрити
продужење рока закупа до 20 година на
основу посебног акта Градског већа.
Члан 52.
Корисник ствари у јавној својини који
није носилац права јавне својине у обавези је да носиоцу права јавне својине
достави податке о спроведеном поступку
давања у закуп ствари у јавној својини, у
року од осам дана по окончању поступка,
а уговор закључи након добијања сагласности Градског већа града Краљева.
Поступак давања у закуп у станова у
јавној својини.
Члан 53.
Станови у јавој својини Града дају се у
закуп полазећи од процењене тржишне висине закупнине коју утврђује надлежни лиценцирани проценитељ, односно вештак.
На поступак давања у закуп станова у
јавној својини Града у примењују се одредбе ове одлуке које се односе на поступак давања у закуп непокретности у јавној
својини.
Члан 54.
Корисник ствари у јавној својини који
није носилац права јавне својине у обавези је да носиоцу права јавне својине
достави податке о спроведеном поступку
давања у закуп ствари у јавној својини, у
року од осам дана по окончању поступка,
а уговор закључи након добијања сагласности Градског већа града Краљева.
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Давање у закуп покретних ствари у
јавној својини
Члан 55.
На давање у закуп покретних ствари у
јавној својини Града сходно се примењују
одредбе ове одлуке које се односе на давање у закуп непокретности.
Покретне ствари у јавној својини се
могу дати у закуп полазећи од тржишне
висине закупнине коју одређује надлежни
порески орган, лиценцирани проценитељ,
односно вештак.
Решење о давању покретних ствари у
јавној својини Града доноси Градско веће
на предлог организационе јединице Управе која води евиденцију о покретним стварима.
Члан 56.
Уговор о давању у закуп непокретности у јавној својини Града, у име Града,
закључује Градоначелник.
Уговор о давању у закуп закључује се
на одређено време, у складу са Законом и
посебним прописима.
Уговор о давању у закуп покретних
ствари у јавној својини Града, у име Града, закључује градоначелник.
Текст уговора израђује организациона
јединица Управе надлежна за управљање
имовином.
VI ПРЕНОС ПРАВА ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ НА ДРУГОГ НОСИОЦА
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ(СА НАКНАДОМ
ИЛИ БЕЗ НАКНАДЕ)
УКЉУЧУЈУЋИ И РАЗМЕНУ
Члан 57.
Одлуку о преносу права јавне својине
Града на другог носиоца јавне својине (са
накнадом или без накнаде), као и одлуку
о размени доноси Скупштина града на
предлог Градског већа, у складу са Законом и Уредбом.
У случају преноса права јавне својине
на непокретности између Града и других
носилаца јавне својине, непокретности се
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могу преносити и испод тржишне цене, односно без накнаде, с тим да такво располагање мора бити посебно образложено.
У случају преноса других имовинских
права између Града и других носиоца јавне својине, друга имовинска права се могу
преносити испод тржишне вредности, односно без накнаде, с тим да такво располагање мора да садржи образложење из кога
се може утврдити постојање интереса за
такво располагање.
Након доношења одлуке о преносу права јавне својине Града на другог носиоца
јавне својине, односно након доношења
одлуке о размени, закључује се уговор о
преносу права јавне својине (са накнадом
или без накнаде), односно уговор о размени.
Уговоре из става 4. овог члана у име Града, закључује градоначелник.
Уговори из члана 4. овог члана, закључују се по претходно прибављеном мишљењу јавног правобранилаштва Града.
Јавно правобранилаштво Града дужно
је да мишљење из става 6. овог члана да
у року од 30 дана од дана пријема захтева.
Примерак закљученог уговора доставља
се јавном правобранилаштву града у року
од 15 дана од дана закључења уговора.
Нацрт одлука из става 1. овог члана и
текст уговора израђује организациона јединица Управе надлежна за управљање
имовином.
VII ЗАСНИВАЊЕ ХИПОТЕКЕ
НА НЕПОКРЕТНОСТИ
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одлуку о улагању у капитал друштва капитала која не обављају делатност од општег
интереса, на предлог Градског већа, доноси Скупштина града, у складу са Законом
и другим прописима.
IX ЗАЛАГАЊЕ ПОКРЕТНИХ
СТВАРИ
Члан 60.
Одлуку о залагању покретних ствари
доноси Градско веће, на начин и у поступку прописаним посебним законом.
X ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА
УПИС ПРАВА СВОЈИНЕ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА И ДРУШТВА
КАПИТАЛА
Члан 61.
Упис права својине јавног предузећа
и друштва капитала чији је оснивач Град
врши се на начин и у поступку одређеним
Законом, и не може се извршити без писане сагласности оснивача.
О давању сагласности на упис права својине јавног предузећа, односно
друштва капиатала чији је оснивач Град,
одлучује Скупштина града доношењем
одлуке о давању сагласности и измени
оснивачког акта тог јавног предузећа, односно друштва капитала
XI ЕВИДЕНЦИЈА СТВАРИ У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Члан 58.

Члан 62.

Одлуку о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини Града, на
предлог Градског већа доноси Скупштина
града, а хипотека се заснива у складу са
прописима којима се уређује хипотека.

Посебну евиденцију о стању, вредности и кретању ствари у јавној својини које
користе органи и организације Града, води
организациона јединица Управе надлежна
за заједничке послове у складу са Законом
и Уредбом о евиденцији непокретности у
јавној својини („Службени гласник РС“,
број 70/14, 19/15 и 83/15-у даљем тексту:
Уредба).
Организацина јединица Управе надлежна за управљање имовином води јединствену евиденцију непокретности у
јавној својини Града у складу са Уредбом.

VIII УЛАГАЊЕ У КАПИТАЛ
Члан 59.
Одлуку о улагању у капитал јавних предузећа и друштава капитала која обављају
делатност од општег интереса, односно
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Јавна предузећа, друштва капитала, зависна друштва, установе и друга правна
лица чији је оснивач Град, воде посебну
евиденцију непокретности у јавној својини
које користе и податке из те евиденције достављају организационој јединици Управе
из става 2. овог члана која те податке доставља Републичкој дирекцији за имовину.
XII НАДЗОР
Члан 63.
Надзор над применом одредаба Закона,
Уредбе, као и ове одлуке, врши Служба за
буџетску инспекцију града Краљева.
У вршењу надзора, Служба има право непосредног увида у евиденцију и документацију о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у јавној својини Града.
Органи Града, други корисници и носиоци права коришћења на стварима у
јавној својини Града код којих се врши
надзор, дужни су да Служби из става 1.
овог члана омогуће увид у евиденцију и
документацију о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у јавној својини Града, као и да јој дају потребна објашњења и пруже помоћ у вршењу
надзора.
О утврђеном стању Служба има право и
дужност да обавести Градско веће и предложи мере за отклањање утврђених неправилности или незаконитости.
XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 64.
Правни режим грађевинског, водног и
пољопривредног земљишта, шума и шумског земљишта уређује се посебним одлукама.
На питања која нису регулисана овом
одлуком непосредно се примењују одредбе Закона, Уредбе и других прописа којима се уређује јавна својина.
Члан 65.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о располагању покрет-
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ним стварима које су јавна својина града
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 2/14), и Одлука о давању у закуп
пословног простора („Службени лист града Краљева“, број 9/14).
Члан 66.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева“.
Скупштина града Краљева
Број:011-297 /2018-I
Дана: 24. септембра 2018. године
Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
263.
На основу члана 61. став 2, 3. и 5. Закона становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, број 104/16), члана 32.
тачка 6, у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. закон,
101/16-др. закон и 47/18) и члана 26. тачка 49. Статута града Краљева („Службени
лист града Краљева“, број 7/18-пречишћен
текст),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 21. и 24.септембра 2018.године, донела је

ОДЛУКУ
О ОБАВЕЗНОМ ИНВЕСТИЦИОНОМ
ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА И
СУФИНАНСИРАЊУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан1.
Овом одлуком уређују се урбанистичке зоне (у даљем тексту: зоне) у оквиру
којих се прописује обавеза инвестиционог
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Лица која, у складу са законом, врше
послове управљања зградом, односно искључиви власници зграда, стамбене заједнице које ове послове врше преко својих
органа, власници посебних делова за породичне куће и власници посебних делова у зградама које немају ниједан посебан
део намењен за становање и који послове
врше преко органа основаног удружења,
имају обавезу одржавања зграде на начин
да од зграде, односно заједничких делова
зграде не прети опасност од настанка штете.

ца Чика Љубина, улица Олге Јовичић (од
улице Омладинске до улице Цара Лазара),
улица Пљакина, улица Војводе Путника
(од Трга Краља Петра Првог Ослободиоца
до улице Цара Лазара), улица Цара Лазара
(од улице Олге Јовичић до улице Војводе
Путника), Трг Краља Петра Првог Ослободиоца, Трг српских ратника, Трг Јована
Сарића, Трг Светог Саве.
б) 1. ЗОНА. - представља простор између граница екстра зоне и границе 1.
зоне, као и катастарске - грађевинске
парцеле које се граниче са границом 1.
зоне која почиње на раскрсници улица
Карађорђеве и Олге Милутиновић, иде у
правцу улице Војводе Степе, даље улицом Војводе Степе до улице Зелена Гора,
улицом Зелена Гора до улице Димитрија
Туцовића, улицом Димитрија Туцовића до
улице Војводе Путника, улицом Војводе
Путника иде до улице Цара Лазара, улицом Цара Лазара до улице Олге Јовичић,
улицом Олге Јовичић до Трга Светог Саве
и улице Карађорђеве, улицом Карађорђевом до раскрснице улица Карађорђеве и
Олге Милутиновић где је граница и почела. 1. зону, у смислу ове одлуке, представља и простор – грађевинске парцеле
и блокови који представљају јединствену урбанистичку целину зграда, односно
објеката, а који се граниче са улицама које
се поклапају са државним путевима који
пролазе кроз град Краљево, насељено место Матарушка Бања и насељено место
Ушће.
в) 2. ЗОНА - представља простор између граница 1. зоне и граница административног подручја града Краљева.

Члан 3.

Члан 4.

На територији града Краљева утврђују
се следеће зоне у оквиру којих се прописује обавеза предузимања активности на
инвестиционом одржавању и унапређењу
својства зграде:
а) ЕКСТРА ЗОНА - обухвата простор,
односно катастарске - грађевинске парцеле које се граниче са следећим улицама и трговима: улица Омладинска, улица
Топлице Милана, улица Милоша Великог, улица 4. краљевачког батаљона, ули-

Активности на обавезном инвестиционом одржавању и унапређењу својства
зграде, којима се остварује јавни интерес,
односно спречава настанак штетних последица по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће
вредности, су:
1. инвестиционо одржавање фасада
ради спречавања штетних последица по
безбедност грађана,
2. унапређење енергетских својстава

одржавања и унапређења својстава зграда ради остваривања јавног интереса, односно у циљу спречавања настанка штетних последица по живот и здравље људи,
животну средину, привреду или имовину
веће вредности, као и зоне унутар којих
се прописује различит степен обавезности
одржавања спољног изгледа зграда на територији града Краљева, у складу са законом којим се уређује област становања и
одржавања зграда (у даљем тексту: закон).
Овом одлуком уређује се и поступак
бесповратног суфинансирања активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда од стране града
Краљева.
Одрживи развој становања, у складу са
законом, представља јавни интерес.
II ОБАВЕЗНО ОДРЖАВАЊЕ
ЗГРАДЕ
Члан 2.
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зграде ради смањења негативних утицаја
на животну средину,
3. замена употребљених грађевинских
материјала који су штетни по живот и
здравље људи,
4. санација кровова у циљу спречавања
настанка штетних последица по живот и
здравље људи и безбедност зграде и
5. друге активности којима се спречава
настанак штетних последица по живот и
здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности.
Члан 5.
Обавеза предузимања активности из
члана 4. ове одлуке прописује се за стамбене зграде, стамбено-пословне зграде,
пословне зграде, зграде јавне намене,
зграде које су проглашене за културно добро, зграде у заштићеним културно-историјским целинама и породичне куће које
су лоциране уз најпрометније улице, тргове и друге јавне површинае, те због таквог свог положаја представљају посебну
опасност за настанак штетних последица
по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности
услед њиховог неодржавања и од посебног су значаја за привредни развој града.
Члан 6.
Скупштина стамбене заједнице дужна
је да донесе програм одржавања заједничких делова зграде и одлуку о организовању послова одржавања зграде, односно
о поверавању послова одржавања заједничких делова зграде у складу са законом
и овом одлуком.
Власници или корисници самосталних
делова зграде имају обавезу да спроводе
активности на одржавању зграде на начин
којим се обезбеђује функционалност тог
дела зграде према прописима који ближе
одређују њихову функционалност и на начин којим се отклања опасност од наступања штете или немогућност коришћења
других делова зграде.
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Члан 7.
Грађевинска инспекција Градске управе града Краљева редовно проверава и
утврђује за које зграде постоји потреба за
предузимањем радова на одржавању ради
спречавања настанка штетних последица
по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности
и налаже стамбеној заједници, односно
власницима зграде извођење радова чијим
неизвршењем би могле да настану штетне последице по живот и здравље људи,
животну средину, привреду или имовину
веће вредности.
Уколико стамбена заједница, правно
лице или предузетник коме је уговором
поверено одржавање зграде, као и лица из
члана 6. став 2. ове одлуке, не организују
одржавање зграде, односно не изведу радове на одржавању у складу са законом и
овом одлуком, због чега могу да настану
штетне последице из става 1. овог члана, одржавање стамбене зграде, односно
радови на одржавању зграде поверавају
се Јавном предузећу „Градско стамбено“
Краљево на терет стамбене заједнице, односно другог одговорног лица.
За обављање послова из става 2. овог
члана град Краљево и Јавно предузеће
„Градско стамбено“ Краљево закључују
уговор којим уређују међусобне односе.
III ОДРЖАВАЊЕ СПОЉНИХ
ДЕЛОВА ЗГРАДЕ (ФАСАДА)
Члан 8.
Власници посебних, односно самосталних делова зграда на територији града Краљева дужни су да одржавају фасаду тако да буде чиста и да сви елементи
фасаде буду у функционалном стању, а да
коришћење зграде и њене околине буде
безбедно.
Члан 9.
Екстра зона, утврђена чланом 3. ове
одлуке, представља најужи центар града
Краљева и као репрезентативни део града захтева једнообразност изгледа фасада,
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па се прописују следеће обавезе, односно
ограничења приликом извођења свих будућих радова на зградама у овој зони:
- клима уређаји на фасадама морају
бити постављени по одређеној вертикали,
заклоњени одговарајућим алуминијумским, браварским и сл. елементима, тако
да нису видни на фасади; положај - распоред клима уређаја представља саставни
део техничке документације на основу
које се прибавља одобрење организационе
јединице Градске управе града Краљева
надлежне за послове урбанизма и грађевинарства;
- терасе се не могу затварати нетранспарентним материјалима (зидовима
од: опеке, гипс – картонских плоча, лимених табли, црне браварије и сл.); изузетно је могуће вршити застакљивање тераса
транспарентним материјалима (стаклом)
без икаквих вертикалних преграда у виду
пречки, при чему се овакво застакљивање
мора изводити интегрално, на целом објекту, уз поштовање изворног стила/манира
постојећег објекта; овакве интервенције
представљају део техничке документације на основу које се прибавља одобрење
организационе јединице Градске управе
града Краљева надлежне за послове урбанизма и грађевинарства; није дозвољено
извођење било каквих парцијалних радова
(појединачно застакљивање тераса);
- на терасама и изнад прозора не могу
се постављати тенде и слична сенила (заклони од сунца); изузетно је могуће постављање тенди и сличних сенила уколико
се то врши интегрално, на целом објекту, при чему се мора поштовати изворни
стил/манир постојећег објекта; овакве
интервенције представљају део техничке документације на основу које се прибавља одобрење организационе јединице
Градске управе града Краљева надлежне
за послове урбанизма и грађевинарства;
није дозвољено извођење било каквих
парцијалних радова (појединачно засењивање тераса);
- прозори и балконска врата од PVC или
Al профила, морају бити у белој или боји
дрвета, а дрвени прозори у боји природног
дрвета, застакљени без икаквих вертикалних преграда у виду пречки; замена про-
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зора, излога и спољних врата представља
саставни део техничке документације на
основу које се прибавља одобрење организационе јединице Градске управе града
Краљева надлежне за послове урбанизма
и грађевинарства;
- ролетне на прозорима као спољни
застори, ако су од PVC или Al профила,
морају бити усклађени са бојом прозора
(или врата), односно у белој боји или боји
дрвета, односно у боји природног дрвета
код прозора од дрвета; радови на замени
спољних застора морају се вршити интегрално, на целом објекту; није дозвољено
извођење било каквих парцијалних радова (појединачно постављање спољних застора); овакве интервенције представљају
део техничке документације на основу
које се прибавља одобрење организационе
јединице Градске управе града Краљева
надлежне за послове урбанизма и грађевинарства;
- боје фасаде морају бити у пастелним,
мирним тоновима по избору одговорног
пројектанта техничке документације; палету боја одређује Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево посебном одлуком; бојење фасаде (са навођењем тона
боје) представља део техничке документације на основу које се прибавља одобрење
организационе јединице Градске управе
града Краљева надлежне за послове урбанизма и грађевинарства;
- није дозвољено постављање конзолних реклама на фасадама зграда или надстрешницама изнад локала у приземљу
објеката;
- дозвољено је постављање рекламе у
равни фасаде приземља непосредно изнад
излога пословних простора и уколико се у
приземљу налазе пословни простори;
- дозвољено је постављање рекламе у
равни надстрешнице изнад приземља (под
условом да се у приземљу налазе пословни простори), максималне висине 60cm и
максимално у дужини фронта пословног
простора изнад кога се реклама поставља;
- нису дозвољене рекламе на фасади на
деловима објекта изнад приземља (спратни делови објекта, надзидци равних кровова и сл.) нити у равни фасаде;
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- није дозвољено видно постављање антена, носача антена, кабловских инсталација и сличне пратеће опреме електронске
комуникације на фасадама и крововима
објеката.
Обавезе, односно ограничења утврђена
ставом 1. овог члана односе се на све видне фасаде (уличне и дворишне).
Члан 10.
1. зона је подручје ширег центра града
и захтева једнообразност изгледа фасада,
па се приликом и извођења радова на зградама, у сврху једнообразности, утврђују
следеће обавезе, односно ограничења
приликом извођења свих будућих радова
на зградама у овој зони:
- клима уређаји на фасадама морају
бити постављени по одређеној вертикали;
према уличним, односно јавним и јавним
саобраћајним површинама заклоњени одговарајућим алуминијумским браварским
и сл. елементима, тако да нису видни на
фасади; положај - распоред клима уређаја
представља саставни део техничке документације на основу које се прибавља
одобрење организационе јединице Градске управе града Краљева надлежне за послове урбанизма и грађевинарства;
- терасе се не могу затварати нетранспарентним материјалима (зидовима
од: опеке, гипс – картонских плоча, лимених табли, црне браварије и сл.); изузетно је могуће вршити застакљивање тераса
транспарентним материјалима (стаклом),
при чему се овакво застакљивање мора
изводити интегрално, на целом објекту, уз поштовање изворног стила/манира
постојећег објекта; овакве интервенције
представљају део техничке документације на основу које се прибавља одобрење
организационе јединице Градске управе
града Краљева надлежне за послове урбанизма и грађевинарства; није дозвољено
извођење било каквих парцијалних радова
(појединачно застакљивање тераса);
- на терасама и изнад прозора се могу
постављати тенде и слична сенила (заклони од сунца), искључиво ако се то врши
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интегрално, на целом објекту, при чему
се мора поштовати изворни стил/манир
постојећег објекта; овакве интервенције
на фасади представљају део техничке документације на основу које се прибавља
одобрење организационе јединице Градске управе града Краљева надлежне за
послове урбанизма и грађевинарства; није
дозвољено извођење било каквих парцијалних радова на постављању тенде и
сличних сенила (појединачно засењивање
тераса);
- прозори и балконска врата од PVC или
Al профила, морају бити у белој боји, боји
дрвета или боји фасаде, а дрвени прозори у
боји природног дрвета; замена прозора, излога и спољних врата представља саставни део техничке документације на основу
које се прибавља одобрење организационе
јединице Градске управе града Краљева
надлежне за послове урбанизма и грађевинарства;
- ролетне на прозорима као спољни застори, ако су од PVC или Al профила, морају бити усклађени са бојом прозора (или
врата), односно у белој боји, боји дрвета
или боји фасаде, односно у боји природног дрвета код прозора од дрвета; радови
на замени спољних застора морају се вршити интегрално, на целом објекту; није
дозвољено извођење било каквих парцијалних радова (појединачно постављање
спољних застора); овакве интервенције
представљају део техничке документације
на основу које се прибавља одобрење организационе јединице Градске управе града
Краљева надлежне за послове урбанизма и
грађевинарства;
- боје фасаде по правилу су пастелне, мирних тонова по избору одговорног
пројектанта техничке документације; палету боја одређује Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево посебном одлуком;
бојење фасаде (са навођењем тона боје)
представља део техничке документације
на основу које се прибавља одобрење организационе јединице Градске управе града
Краљева надлежне за послове урбанизма и
грађевинарства;
- не дозвољава се постављање конзолних реклама на фасадама зграда или надстрешницама, изнад локала у приземљу обје-
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ката, а чија хоризонтална пројекција пада
на јавну или јавну саобраћајну површину;
- дозвољено је постављање рекламе у
равни фасаде приземља непосредно изнад
излога пословних простора и уколико се у
приземљу налазе пословни простори;
- дозвољено је постављање рекламе у
равни надстрешнице изнад приземља (под
условом да се у приземљу налазе пословни простори), максималне висине 60cm и
максимално у дужини фронта пословног
простора изнад кога се реклама поставља;
- нису дозвољене рекламе на фасади на
деловима објекта изнад приземља (спратни делови објекта, надзидци равних кровова и сл.) нити у равни фасаде, осим ако
је то предвиђено посебно одлуком која регулише област оглашавања; постављање
оваквих реклама врши се уз предходно
прибављање одобрење од организационе
јединице Градске управе града Краљева
надлежне за стамбено – комуналне послове;
- није дозвољено постављање антена,
носача антена, кабловских инсталација
и сличне пратеће опреме електронске
комуникације на фасадама и крововима
објеката, које су видне са јавних и јавних саобраћајних површина; њихово постављање је могуће уз предходно прибављање одобрења организационе једи
нице Градске управе града Краљева надлежне за послове урбанизма и грађевинарства.
Обавезе, односно ограничења утврђена
ставом 1. овог члана односе се на уличне
фасаде.

Члан 11.

Радови на одржавању спољног изгледа
зграда које су проглашене за културно добро изводе се у складу са актима којима се
утврђују услови заштите споменика културе.
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IV СУФИНАНСИРАЊЕ РАДОВА
НА ИНВЕСТИЦИОНОМ
ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ
ЕНЕРГЕТСКИХ СВОЈСТАВА
ЗГРАДА
Члан 12.
У циљу подстицања очувања и обнове стамбеног фонда, град Краљево обезбеђује средства у буџету за бесповратно
суфинансирање радова из члана 4. ове
одлуке у оквиру пројеката инвестиционог
одржавања и унапређења својстава зграда
(у даљем тексту: инвестициони пројекти)
на територији града Краљева.
Град Краљево суфинансира инвестиционе пројекте у висини од највише 50%.
Суфинансирање обнове фасада укључује и обрачунати ПДВ.
Члан 13.
Суфинансирање инвестиционих пројеката односи се на стамбене зграде, стамбено-пословне зграде, зграде које су
проглашене за културно добро, зграде у
заштићеним културно-историјским целинама и породичне куће из члана 5. ове
одлуке.
Члан 14.
Суфинансирање инвестиционих пројеката спроводи се на основу јавног позива
који расписује Градско веће града Краљева. Јавни позив садржи:
1. активности које се суфинансирају,
2. износ средстава која су опредељена
за суфинансирање,
3. право учешћа на јавном позиву,
4. документацију која се подноси уз
пријаву,
5. начин подношења пријаве,
6. рок за подношење пријаве,
7. проценат учешћа града Краљева у
укупним трошковима пројекта,
8. критеријуме за рангирање,
9. рок за објављивање ранг листе,
10. начин и рокове плаћања и
11. рок за доношење коначне одлуке о
пројектима који ће бити суфинансирани.
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Јавни позив се објављује се на интернет
страници града Краљева, огласној табли
Градске управе града Краљева, најмање у
једном локалном штампаном медију и на
телевизији.
Члан 15.
Пријаву могу поднети власници, односно власници посебних делова преко
органа управљања.
Уз пријаву обавезно се подноси следећа
документација:
1. извод из листа непокретности са копијом плана катастарске парцеле не старији од 6 (шест) месеци;
2. доказ да је подносилац обезбедио
средства потребна за реализацију пројекта;
3. решење грађевинског инспектора ко
јим се налаже извођење радова у циљу отклањања непосредне опасности по живот,
здравље и безбедност људи (уколико је
такво решење донето);
4. решење о регистрацији стамбене заједнице (уколико је подносилац стамбена
заједница);
5. одлука скупштине стамбене заједнице о подношењу пријаве на јавни позив
(уколико је подносилац стамбена заједница);
6. извод из програма одржавања зграде
у коме су наведене активности инвестиционог одржавања предвиђене за текућу
годину (уколико је подносилац стамбена
заједница);
7. доказ о раније извођеним радовима
инвестиционог и текућег одржавања на
згради (уколико су радови извођени) и
8. техничкa документацијa израђена
у складу са посебним прописима и одобрења потребнa за извођење радова за које
је поднет захтев за суфинансирање.
Члан 16.
Градоначелник града Краљева именује
Комисију за утврђивање приоритета за
суфинансирање инвестиционих пројеката
(у даљем тексту: Комисија), која има председника и четири члана.
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Комисија се именује за сваки расписани јавни позив посебно.
Састав Комисије чине један лиценцирани инжењер архитектуре, један лиценцирани инжењер грађевинaрства, један
дипломирани правник, један дипломирани економиста и један члан Градског већа
града Краљева.
Задатак Комисије је да:
1. прегледа приспеле пријаве и утврди
да ли су благовремене и потпуне;
2. сачини писани извештај о стручној
оцени приспелих пријава;
3. изврши рангирање приспелих пријава према критеријумима утврђеним овом
одлуком и утврди нацрт ранг листе инвестиционих пројеката за суфинансирање;
4. разматра приговоре учесника на нацрт ранг листе инвестиционих пројаката
за суфинансирање;
5. утврди предлог ранг листе инвестиционих пројеката за суфинансирање и исти
достави Градском већу града Краљева.
О раду Комисије води се записник.
Административне и техничке послове везане за спровођење поступка за суфинансирање инвестиционих пројеката
у складу са овом одлуком врши организациона јединица Градске управе града
Краљева надлежне за послове урбанизма
и грађевинарства.
Члан 17.
Рок за подношење пријаве је 21 дан од
дана објављивања јавног позива на интернет страници града Краљева.
Комисија у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава врши отварање приспелих пријава.
Пријаве које су поднете након истека
рока за подношење пријаве, сматраће се
неблаговременим.
Ако је достављена документација непотпуна, Комисија ће писаним путем затражити од подносиоца пријаве допуну документације, коју је подносилац дужан да
достави у року од 5 дана од дана пријема
позива за допуну документације.
Ако подносилац, у року из става 4. овог
члана, не допуни документацију, пријава
ће се сматрати непотпуном.
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Непотпуне и неблаговремене пријаве
Комисија неће разматрати.
Члан 18.
Рангирање и избор инвестиционих
пројеката који ће бити суфинансирани у
складу са одредбама ове одлуке врши се
применом следећих критеријума:
1. процена хитности интервенције
а) хитна интервенција ............ 35 бодова
в) потребна интервенција, али није хитна .................................................. 15 бодова
2. степен унапређења енергетских својстава зграде
а) енергетски разред за постојеће зграде, након извођења радова на енергетској
санацији побољшан је за два и више разреда .............................................. 20 бодова
б) енергетски разред за постојеће зграде, након извођења радова на енергетској
санацији побољшан је за један разред ......
...................................................... 10 бодова
3. намена зграде
а) зграда која ужива неки вид заштите
у смислу Закона о културним добрима ....
.......................................................15 бодова
б) стамбене и стамбено-пословне зграде ................................................. 10 бодова
в) остале зграде ....................... 5 бодова
4. положај зграде
а) зграда у екстра зони .......... 10 бодова
б) зграда у 1. зони .................... 7 бодова
в) зграда у 2. зони .........................3 бода
5. раније интервенције на згради
а) зграда на којој радови инвестиционог и текућег одржавања нису извођени
или су извођени пре 1990. године .............
.......................................................20 бодова
б) зграда на којој су радови инвестиционог и текућег одржавања извођени од
1990. до 2000. године ..................15 бодова
в) зграда на којој су радови инвестиционог и текућег одржавања извођени од
2001. до 2010. године ..................10 бодова
г) зграда на којој су радови инвестиционог и текућег одржавања извођени од
2011. године .................................. 5 бодова
Максималан број бодова који сe може
доделити инвестиционом пројекту је 100.
У случају да два или више инвестиционих пројеката буду вреднована истим
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бројем бодова, предност у додели средстава има пројекат који је добио више бодова по основу хитности. У случају да су
пројекти добили исти број бодова по основу хитности, предност има пројекат за
зграду која се налази у зони по наведеном
редоследу: екстра зона, 1. зона и 2. зона, а
за случај да се зграде налазе у истој зони
предност има пројекат који је добио више
бодова по основу унапређења енергетских
својстава зграде.
Члан 19.
Према броју додељених бодова Комисија утврђује нацрт ранг листе инвестиционих пројеката и објављује га на интернет
страници града Краљева.
Подносиоци пријаве по јавном позиву
могу у року од 5 дана од дана објављивања нацрта ранг листе из става 1. овог
члана поднети приговор Комисији.
Комисија је дужна да, у року од 5 дана
од дана пријема, размотри приговоре на
нацрт ранг листе и да, након тог рока,
утврди предлог ранг листе за суфинансирање инвестиционих пројеката.
Члан 20.
На основу предлога Комисије, Градско
веће града Краљева доноси решење о додели средстава за бесповратно суфинансирање инвестиционих пројеката.
Решење обавезно садржи следеће податке за сваки пројекат посебно:
1. адресу на којој се зграда налази;
2. назив пројекта;
3. укупну вредност пројекта;
4. максималан износ средстава који се
финансира из буџета;
5. укупан број освојених бодова;
6. друге податке на основу којих се вршило рангирање.
Решење из става 1. овог члана доставља
се свим подносиоцима пријава и објављује
на интернет страници града Краљева.
Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути
управни спор.
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Члан 21.
Средства за суфинансирање инвестиционих пројеката биће додељена за пројекте
који испуњавају услове прописане овом
одлуком, а до висине укупно одобрених
средстава у буџету града Краљева.
Члан 22.
По коначности решења о додели средстава за бесповратно суфинансирање инвестиционих пројеката, позива се подносилац пријаве на закључење уговора о
суфинансирању инвестиционог пројекта
(у даљем тексту: уговор).
Уговор у име града Краљева закључује
градоначелник града Краљева.
Уговором се уређују међусобна права,
обавезе и одговорности уговорних страна
и нарочито садржи:
1. предмет уговора;
2. рок у ком се пројекат реализује;
3. укупну вредност инвестиционог пројекта;
4. износ средстава који се обезбеђује у
буџету града Краљева;
5. износ средстава који обезбеђује подносилац пријаве;
6. начин обезбеђења средстава подносиоца пријаве;
7. начин и рокове плаћања;
8. начин прибављања аката у складу са
Законом о планирању и изградњи.
Ако се подносилац пријаве не одазове
на позив и не закључи уговор у року од 15
дана од дана пријема позива сматраће се
да је одустао од суфинансирања.
Члан 23.
Подносилац пријаве је дужан да јавни
позив за избор извођача радова за реализацију инвестиционих пројеката за које је
закључен уговор из члана 22. ове одлуке,
достави Градској управи града Краљева
ради објављивања на интернет страници
града Краљева, а пре избора извођача радова и закључења уговора са истим.
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Члан 24.
Одобрена средства се на рачун подносиоца пријаве уплаћују након завршених
радова, у року од 10 дана од доставе окончане ситуације.
Уколико вредност радова по окончаној
ситуацији буде мања од уговорене вредности из члана 22. ове одлуке, град Краљево
задржава право да суфинансира мањи износ од уговореног.
Додељена средства морају се искористити до 30. новембра текуће године.
Члан 25.
Све трошкове израде и достављања
документације из члана 15. ове одлуке у
целости сносе власници посебних делова.
Трошкове који нису предвиђени техничком документацијом, трошкове радова
који нису предвиђени у довољној количини и трошкове стручног надзора у целости
сносе власници посебних делова.
Стручни надзор над извођењем радова
на реализацији инвестиционих пројеката
за које је закључен уговор из члана 22. ове
одлуке, врши Јавно предузеће „Градско
стамбено“ Краљево.
V ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 26.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева“, а примењиваће се 01. јануара 2019. године.
Скупштина града Краљева
Број:011-298/2018-I
Дана: 24. септембра 2018. године
Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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264.
На основу члана 20. став 1. тачка 2. и
члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”,
број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.
закон и 47/18), члана 2. став 3. тачка 9. и
члана 3. став 1. тачка 9. Закона о комуналним делатностима („Службени лист града
Краљева”, број 88/11 и 104/16), члана 39.
Закона о прекршајима („Службени гласник РС”, број 65/13, 13/16 и 98/16-Oдлука УС) и члана 26. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева”, број
7/18-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 21. и 24. септембра 2018. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПИЈАЦАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
Члан 1.
У члану 25. Одлуке о пијацама на територији града Краљева („Службени лист
града Краљева”, број 17/15) уместо речи
„Градско веће” треба да стоји „оснивач”.
Члан 2.
Члан 35. мења се и гласи:
„Новчаном казном у износу од
100.000,00 динара казниће се за прекршај
из члана 10. став 2; члана 15. став 2. и 3;
члана 16; члана 19; члана 20; члана 21;
члана 22. став 1; члана 23. став 1. и 3; члана 24; члана 28. став 1. и 3; члана 29; члана
30; члана 32. став 1; члана 33. ове одлуке
правно лице.
Новчаном казном од 15.000,00 динара
казниће се за прекршај из члана 10. став
2; члана 15. став 2. и 3; члана 16; члана 19;
члана 20; члана 21; члана 22. став 1; члана
23. став 1. и 3; члана 24; члана 28. став 1.
и 3; члана 29; члана 30; члана 32. став 1;
члана 33. ове одлуке физичко лице, односно одговорно лице у правном лицу.
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Новчаном казном од 60.000,00 динара
казниће се за прекршај из члана 10. став
2; члана 15. став 2. и 3; члана 16; члана 19;
члана 20; члана 21; члана 22. став 1; члана
23. став 1. и 3; члана 24; члана 28. став 1.
и 3; члана 29; члана 30; члана 32. став 1;
члана 33. ове одлуке предузетник.
За прекршаје из става 1, 2. и 3. овог члана издаје се прекршајни налог”.
Члан 3.
Члан 36. мења се и гласи:
„Новчаном казном у износу од
150.000,00 динара казниће се за прекршај
из члана 7; члана 8; члана 9; члана 10. став
1. и 3; члана 11; члана 12; члана 13; члана
15. став 1; члана 17; члана 18; члана 22.
став 2; члана 23. став 2; члана 25; члана
26; члана 28. став 2; члана 31; члана 32.
став 2. ове одлуке комунално предузеће.
Новчаном казном у износу од 25.000,00
динара казниће се за прекршај из члана 7;
члана 8; члана 9; члана 10. став 1. и 3; члана 11; члана 12; члана 13; члана 15. став
1; члана 17; члана 18; члана 22. став 2;
члана 23. став 2; члана 25; члана 26; члана
28. став 2; члана 31; члана 32. став 2 ове
одлуке одговорно лице у комуналном предузећу.
За прекршаје из става 1. и 2. овог члана
издаје се прекршајни налог”.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева”.

Скупштина града Краљева
Број: 011-299/2018-I
Дана: 24. септембра 2018. године
Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

24. септембар 2018. године
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265.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС”, број 129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон и 47/18), члана 2. став 3.
тачка 6. и члана 3. став 1. тачка 6. и 6а Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11 и 104/16),
члана 1. Закона о сахрањивању и гробљима („Службени гласник СРС“, број 20/77,
24/85-др.закон, 6/89-др.закон и „Службени гласник РС», број 53/93-др.закон,
67/93-др.закон, 48/94-др. закон, 101/05-др.
закон и 120/12-одлука УС), члана 39. Закона о прекршајима („Службени гласник
РС”, број 65/13, 13/16 и 98/16-одлука УС)
и члана 26. став 1. тачка 8. и 9. Статута
града Краљева („Службени лист града
Краљева”, број 7/18-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 21. и 24. септембра 2018. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О САХРАЊИВАЊУ И
ГРОБЉИМА
Члан 1.
У Одлуци о сахрањивању и гробљима
(„Службени лист града Краљева”, број
2/92, 15/99 и 7/11) иза члана 29. додаје се
ново поглавље „IIа Сахрањивање мртвоређених беба” са члановима:
„Члан 29а
Сахрањивање мртворођених беба се
врши периодично у складу са потребама
а у договору надлежне здравствене установе на територији града Краљева у којој
је беба рођена и Јавног комуналног предузећа „Чистоћа” Краљево. Мртворођене
бебе се сахрањују на гробљу и месту у
оквиру гробља које одређује Јавно комунално предузеће „Чистоћа” Краљево.
Уколико родитељи мртворођене бебе не
преузму тело најкасније у року од 5 дана
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од дана рођења, здравствена установа на
територији града Краљева у којој је беба
рођена ће о томе обавестити Јавно комунално предузеће „Чистоћа” Краљево и
доставити потребну документацију ради
преузимања и сахрањивања тела, у складу
са одредбама става 1. овог члана.
Јавно комунално предузеће „Чистоћа”
Краљево је у обавези да образује Комисију, у чијем саставу мора бити најмање
један лекар и најмање један дипломирани правник са положеним правосудним
испитом, уз чије присуство ће се вршити
сахрањивање. О извршеном сахрањивању
Комисија сачињава записник.
Јавно комунално предузеће „Чистоћа”
Краљево је дужно да води посебну евиденцију о гробним местима у којима је извршено сахрањивање мртворођених беба.
Члан 29б
Трошкове сахране мртворођене бебе
сносе родитељи.
Уколико родитељи одбију да сносе
трошкове сахрањивања, исте ће сносити
Град Краљево”.
Члан 2.
У члану 38. став 1. мења се и гласи
„Новчаном казном у износу од 150.000,00
динара казниће се за прекршај правно лице-Јавно комунално предузеће „Чистоћа”
и месна заједница.“
У члану 38. став 1. после тачке 8. додаје
се тачка 9. која гласи: „ако Јавно комунално предузеће „Чистоћа» не одреди место
на гробљу за сахрањивање мртворођених
беба, ако не образује Комисију и ако не
води посебну евиденцију о гробним местима у којима су сахрањене мртворођене
бебе (члан 29а ове одлуке)”.
У члану 38. став 2. мења се и гласи:
„Новчаном казном у износу од 25.000,00
динара казниће се одговорно лице у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа”
Краљево и месној заједници.”.
У члану 38. додаје се нови став који
гласи: „За прекршаје из овог члана издаје
се прекршајни налог.”.
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Члан 3.

ОДЛУКУ

У члану 39. став 1. мења се и гласи
„Новчаном казном у износу од 25.000,00
динара казниће се за прекршај физичко
лице.“.
У члану 39. додаје се нов став који гласи:„За прекршаје из овог члана издаје се
прекршајни налог”.

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ „ВРБА“
Члан 1.

У свему осталом Одлука о сахрањивању и гробљима („Службени лист општине Краљево”, број 2/92, 15/99 и „Службени лист града Краљева» број 7/11), остаје
непромењена.

Доноси се План генералне регулације
„Врба“ (у даљем тексту: ПГР „Врба“) коју
је израдило ЈП за уређивање грађевинског
земљишта „Краљево“ из Краљева.
ПГР „Врба“ обухвата делове катастарских општина Врба и Заклопача у површини од 492ha.
Границе простора обухваћеног ПГР-ом
„Врба“ дате су у текстуалном делу ПГР
„Врба“.

Члан 5.

Члан 2.

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

ПГР „Врба“ састоји се из текстуалног
дела, графичког дела и документације
плана.

Скупштина града Краљева
Број: 011-300 /2018-I
Дана: 24. септембра 2018. године

A. Т Е К С Т У А Л Н И Д Е О
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
1. Увод
1.1. Правни и плански основ за израду
плана
2. Граница и подлога
2.1. Опис границе за коју се израђује
план
2.2. Подлога
2.3. Извод из плана вишег реда
2.4. Општи циљеви израде плана
3. Опис постојећег стања, начини коришћења простора и основних ограничења
3.1. Положај и природне карактеристике подручја
3.2. Грађевинско подручје, начин коришћења простора и основна ограничења
3.3. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре
3.4. Преглед евидентираних и заштићених објеката, споменика културе и амбијенталних целина
3.5. Преглед евидентираних и заштићених природних добара
3.6. Природне карактеристике простора
3.7. Сеизмичност подручја
4. Процена развојних могућности

Члан 4.

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

266.
На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука
УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука
УС, 132/2014 и 145/2014), члана 20. став 1.
тачка 1, члана 32. став 1. тачка 5. и члана
66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007,
83/2014- др.закон, 101/2016-др.закон и
47/18) и члана 26. став 1. тачка 6. Статута града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 7/2018 – пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 21. и 24. септембра 2018.
године, донела је
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II ПЛАНСКИ ДЕО

Ц. Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

5. Грађевинско подручје, површине јавне намене и објекти јавне намене
6. Подела на урбанистичке зоне и целине према урбанистичким показатељима и
другим карактеристикама
7. Правила изградње у оквиру урбанистичких зона и целина
8. Општа правила уређења и грађења у
урбанистичким зонама и целинама
8.1. Општа правила парцелације
8.2. Општа правила регулације
8.3. Општа правила изградње
9. Мрежа објеката и постројења саобра
ћајне, енергетске, комуналне и др. инфраструктуре
9.1. Саобраћајна инфраструктура
9.2 Водоводна, фекална и атмосферска
инфраструктура
9.3 Електроенергетска мрежа
9.4. Грејање
10. Општи и посебни санитарни услови
11. Општи услови о заштити животне
средине
12. Уређење простора од интереса за
одбрану и заштиту од ратних дејстава
13. Мере енергетске ефикасности
14. Прелазне одредбе
Б. Г Р А Ф И Ч К И
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ДЕО

1. Извод из Просторног плана града
Краљева и постојећа планска документација
2. Геодетска подлога са орто-фото приказом
3. Постојећа намена површина
4. План површина јавне намене и јавних објеката са границом грађевинског
подручја
5. Планирана претежна намена површина и подела простора на посебне зоне
и целине
6. Урбанистичка регулација
7. План саобраћаја – регулационо – нивелациони план
8. Постојећи и планирани коридори и
капацитети енергетске, комуналне и друге
инфраструктуре

Члан 3.
ПГР „Врба“ израдити у 3 (три) аналогна примерка.
Један аналогни примерак ПГР-а „Врба“
доставити органу надлежном за његово
доношење (ради трајног чувања), један
примерак органу надлежном за његово
спровођење, а један носиоцу израде планског документа.
Члан 4.
Након доношења, текстуални део ПГР-а
„Врба“, објавити у „Службеном листу града Краљева“.
ПГР „Врба“ у целости објавити и у
електронском облику, путем интернета.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева“.
Скупштина града Краљева
Број: 011-301/2018-I
Дана: 24. септембра 2018. године
Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
267.
На основу члана 35. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“, број
72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука
УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 20.
став 1. тачка 1, члана 32. став 1. тачка 5.
и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.
закон, 47/18) и члана 26. став 1. тачка 6.
Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 7/2018 – пречишћен
текст),
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Члан 1.

2.7. Услови мере и заштите
2.8. Општа правила уређења простора
3. Правила грађења
3.1. Правила грађења за објекте и површине јавне намене
3.2. Правила грађења за објекте и површине остале намене
3.3. Локације за које је обавезна израда
пројекта парцелације, препарцелације односно урбанистичког пројекта
3.4. Општа правила грађења

Доноси се Измена Плана генералне регулације „Јарчујак“ (у даљем тексту: Измена ПГР-а „Јарчујак“) коју је израдило
ЈП за уређивање грађевинског земљишта
„Краљево“ из Краљева.
Измена ПГР-а „Јарчујак“ обухвата делове катастарских општина Краљево и
Јарчујак у површини од 53ha и 2а.
Границе простора обухваћеног Изменом ПГР-а „Јарчујак“ дате су у текстуалном делу Измена ПГР-а „Јарчујак“.

Б. Г Р А Ф И Ч К И Д Е О
1. Извод из ГУП-а Краљева 2020.
2. Геодетска подлога са орто-фото снимком
3. Постојећа намена површина
4. Планирано јавно земљиште
5. Планирана намена површина
6. Подела на зоне и целине
7. Урбанистичка регулација
8. План саобраћаја
9. Синхрон план инфраструктуре

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 21. и 24. септембра 2018.
године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ЈАРЧУЈАК“

Члан 2.
Измена ПГР-а „Јарчујак“ састоји се из
текстуалног дела, графичког дела и документације плана.
A. Т Е К С Т У А Л Н И Д Е О
1. ОПШТИ ДЕО
1.1. Правни основ
1.2. Плански основ
1.3. Обухват Плана - опис границе
1.4. Подлоге и попис катастарских парцела
1.5. Опис постојећег стања
ПЛАНСКИ ДЕО
2. Правила уређења
2.1. Концепција уређења простора
2.2. Опис и критеријуми поделе на карактеристичне целине и зоне
2.3. Планирана намена површина и
објеката и могуће компатибилне намене
са билансом површина
2.4. Правила уређења за објекте и површине јавне намене
2.5. Правила уређења и грађења мреже
инфраструктуре
2.6. Правила уређења за остале намене

Ц. Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А
Члан 3.
Измену ПГР-а „Јарчујак“ израдити у 3
(три) аналогна примерка.
Један аналогни примерак Измене ПГР
„Јарчујак“ доставити органу надлежном
за његово доношење (ради трајног чувања), један примерак органу надлежном
за његово спровођење, а један носиоцу израде планског документа.
Члан 4.
Након доношења, текстуални део Измене ПГР-а „Јарчујак“, објавити у „Службеном листу града Краљева“.
Измену ПГР-а „Јарчујак“ у целости
објавити и у електронском облику, путем
интернета.
Члан 5.
На простору - локацијама у обухвату Измене ПГР-а „Јарчујак“ неће се примењивати ПГР „Јарчујак“ („Службени лист града
Краљева“, број 13/2013 и 24/2013).
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Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева“.
Скупштина града Краљева
Број: 011-302/2018-I
Дана: 24. септембра 2018. године
Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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ПДР за денивелисану раскрсницу државног пута IБ реда број 23 и другог градског прстена обухвата део катастарске
општине Краљево у површини од 4ha 16а.
Границе простора обухваћеног ПДРом за денивелисану раскрсницу државног
пута IБ реда број 23 и другог градског прстена дате су у текстуалном делу ПДР за
денивелисану раскрсницу државног пута
IБ реда број 23 и другог градског прстена.
Члан 2.

268.
На основу члана 35. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“, број
72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука
УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука
УС, 132/2014 и 145/2014), члана 20. став 1.
тачка 1, члана 32. став 1. тачка 5. и члана
66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др. закон и
47/18) и члана 26. став 1. тачка 6. Статута града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 7/2018 – пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 21. и 24. септембра 2018.
године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕНИВЕЛИСАНУ
РАСКРСНИЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА IБ
РЕДА БРОЈ 23 И ДРУГОГ ГРАДСКОГ
ПРСТЕНА
Члан 1.
Доноси се План детаљне регулације за
денивелисану раскрсницу државног пута
IБ реда број 23 и другог градског прстена (у даљем тексту: ПДР за денивелисану
раскрсницу државног пута IБ реда број
23 и другог градског прстена) коју је израдило ЈП за уређивање грађевинског
земљишта „Краљево“ из Краљева.

ПДР за денивелисану раскрсницу државног пута IБ реда број 23 и другог градског прстена састоји се из текстуалног
дела, графичког дела и документације
плана.
A. Т Е К С Т У А Л Н И Д Е О
1. ОПШТИ ДЕО
1.1. Правни основ
1.2. Плански основ
1.3. Опис границе плана
1.4. Подлоге и попис катастарских парцела
1.5. Опис постојећег стања
ПЛАНСКИ ДЕО
2.1. Правила уређења
2.1.1. Концепција уређења простора
2.1.2. Опис и критеријуми поделе на карактеристичне целине и зоне
2.1.3. Планирана намена површина и
објеката са билансом површина
2.1.4. Правила уређења за објекте и површине јавне намене
2.1.5. Правила уређења за остале намене
2.1.6. Услови мере и заштите
2.2. Правила грађења
2.2.1. Општа правила грађења
2.2.2. Правила грађења за објекте и површине јавне намене
2.2.3. Правила грађења за објекте и површине остале намене
2.2.4. Мрежа објеката и постројења комуналне и друге инфраструктуре
2.2.5. Спровођење плана
2.2.6. Прелазне одредбе
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Б. Г Р А Ф И Ч К И Д Е О
1. Извод из Измене Плана генералне
регулације „Сијаће поље“
2. Катастарско топографски план са гра
ницом обухвата
3. Постојећа намена површина
4. Планирана намена површина
5. Подела на зоне и целине
6. План површина јавне намене
7. Регулационо-нивелациони план са урбанистичком регулацијом
8. Аналитичко-геодетски елементи за обележавање
9. Синхрон план
Ц. Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А
Члан 3.
ПДР за денивелисану раскрсницу државног пута IБ реда број 23 и другог градског прстена израдити у 3 (три) аналогна
примерка.
Један аналогни примерак ПДР-а за денивелисану раскрсницу државног пута
IБ реда број 23 и другог градског прстена
доставити органу надлежном за његово
доношење (ради трајног чувања), један
примерак органу надлежном за његово
спровођење, а један носиоцу израде планског документа.
Члан 4.
Након доношења, текстуални део
ПДР-а за денивелисану раскрсницу државног пута IБ реда број 23 и другог градског прстена, објавити у „Службеном листу града Краљева“.
ПДР за денивелисану раскрсницу државног пута IБ реда број 23 и другог градског прстена у целости објавити и у електронском облику, путем интернета.
Члан 5.
На простору - локацијама у обухвату
ПДР-а за денивелисану раскрсницу државног пута IБ реда број 23 и другог градског прстена неће се примењивати Измена
ПГР „Сијаће поље“ („Службени лист града Краљева“, број 35/16 и 3/17).

24. септембар 2018. године

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева“.
Скупштина града Краљева
Број: 011-303/2018-I
Дана: 24. септембра 2018. године
Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
269.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС’’, број 129/07, 83/14-др. закон,
101/16-др. закон и 47/2018), члана 44. и
209. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС’’, број 24/11), чланова
83-87. Правилника о ближим условима и
стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС’’, број
42/13) и члана 26. став 1. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града
Краљева’’, број 7/18-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева на седници
одржаној дана 21. и 24. септембра 2018.
године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ГРАДА
КРАЉЕВА
Члан 1.
У Одлуци о социјалној заштити града
Краљева („Службени лист града Краљева’’, број 21/17) у члану 11. иза тачке 1.2.
додаје се:
„1.3. лични пратилац детета’’.
Члан 2.
Иза члана 15. додају се поднаслов
„Лични пратилац детета’’ и чланови 15а и
15б који гласе:
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„15а
Лични пратилац доступан је детету са
инвалидитетом, односно са сметњама у развоју, коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне
хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, под условом да је укључено у васпитно-образовну установу, односно
школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе.
15б
Сврха ангажовања личног пратиоца је
пружање детету одговарајуће индивидуалне практичне подршке ради укључивања у редовно школовање, и активности у заједници, ради успостављања што
већег нивоа самосталности.’’.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева’’.
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Скупштина града Краљева на седници
одржаној дана 21. и 24. септембра године,
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЦЕНТРА ЛОКАЛНИХ УСЛУГА
ГРАДА КРАЉЕВА
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Центра локалних услуга града Краљева („Службени
лист града Краљева’’, број 32/17) у члану
5. став 2. бришу се алинеје:
„- социјална заштита без смештаја за
стара лица и лица са посебним потребама,
- делатност дневне бриге о деци,
- остала непоменута социјална заштита
без смештаја.’’
и додаје се:
„саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге и иновационе услуге’’.
Члан 2.

Скупштина града Краљева
Број:011-304/2018-I
Дана: 24. септембра 2018. године

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ‘’Службеном листу
града Краљева’’.

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

Скупштина града Краљева
Број: 011-305/2018-I
Дана: 24. септембра 2018. године

270.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС’’, број 129/07, 83/14-др. закон,
101/16-др. закон и 47/2018), члана 10. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС’’, број 24/11), члана 4. Закона
о јавним службама („Службени гласник
РС’’, број 42/91, 71/94, 79/05-др. закон,
81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона и 83/14-др.закон), члана 8. Одлуке о социјалној заштити града Краљева („Службени лист града Краљева, број 21/17) и
члана 26. став 1. тачка 12. Статута града
Краљева („Службени лист града Краљева’’, број 7/18-пречишћен текст),

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

271.
На основу члана 26. тачка 9. Статута
града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 7/18-пречишћен текст) и
члана 105. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 25/16),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 21. и 24. септембра 2018. године,
донела је
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ОДЛУКУ

Члан 5.

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
НАКНАДАМА ЗА РАД И ПУТНИМ
ТРОШКОВИМА ОДБОРНИКА,
ШЕФОВА, ЗАМЕНИКА ШЕФОВА,
ТЕХНИЧКИХ СЕКРЕТАРА
ОДБОРНИЧКИХ ГРУПА У
СКУПШТИНИ ГРАДА
КРАЉЕВА, ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА
СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА
И ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
КРАЉЕВА И ПРЕДСЕДНИКА
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева“.
Скупштина града Краљева
Број: 011-318/18-I
Дана:24. септембра 2018. године
Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
272.

Члан 1.

У Одлуци о накнадама за рад и путним
трошковима одборника, шефова, заменика
шефова, техничких секретара одборничких група у Скупштини града Краљева,
чланова радних тела Скупштине, градоначелника и Градског већа града Краљева
и председника савета месних заједница
(„Службени лист града Краљева“, број
8/08, 4/16, 5/16-исправка) мења се назив
одлуке, тако да се бришу речи: „и председника савета месних заједница“.

На основу члана 20. став 1. тачка 2. и
члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС”, број
129/2007, 83/2014 и др.закон, 101/2016др. закон и 47/18), члана 2. став 3. тачка
4. и члана 3. став 1. тачка 4. Закона о комуналним делатностима (“Службени лист
града Краљева”, број 88/2011 и 104/2016),
члана 39. Закона о прекршајима (“Службени гласник РС”, број 65/2013, 13/2016
и 98/2016-Oдлука УС) и члана 26. Статута града Краљева (“Службени лист града
Краљева”, број 7/18-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 21. и 24. септембра 2018. године,
донела је

Члан 2.

ОДЛУКУ

У члану 1. Одлуке речи: „и председника савета месних заједница“ бришу се.

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О УПРАВЉАЊУ
КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

Члан 3.
Члан 1.
У члану 2. Одлуке став 2. брише се.
Члан 4.
У члану 3. Одлуке став 2. брише се.

У члану 26. став. 3. Oдлуке о управљању
комуналним отпадом на територији града
Kраљева ( „Службени лист града Kраљева“ , број 16/2017) табела „КАТЕГОРИЈА“
замењује се следећом табелом:
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ʶʤ˃ʫʧʽˀʰʵʫ

, ʿ̸̸̨̨̨̡̨̨̛̛̛̬̦̖̭̯̥̖̦̖̬̖̭̯̦̱̤̱̱̠̱̪̥̦̖̔̌̍̐̌̔̌̏̓̓̚
̨̨̨̛̛̛̪̬̭̯̬̠̖̬̙̖̬̹̯̐̌̌̔̏̌
,, ʽ̨̧̡̬̖̦̱̍̌̏̌̌̌̚ ̨̡̨̡̨̡̨̡̨̡̨̡̨̛̭̹̣̭̖̱̭̯̦̖̹̣̖̪̬̖̹̣̭̖̱̭̯̦̖̏̌̏̔̌̏

̸̨̨̡̛̛̥̱̖̦̔̏̌ʪ̸̨̛̛̖̠̖̥̬̣̹̯̖̔̌̌ ̡̱̣̯̱̬̌ ̵̨̡̛̛̛̛̭̯̬̠̭̬̥̱̖̠̌̏̚
̶̡̨̨̡̨̨̨̡̛̛̛̛̱̣̯̱̬̦̖̦̯̬̥̱̣̯̱̬̖̪̬̹̯̹̯̯̱̱̣̯̱̬̖̌̔̏̌̌̏̔̌̌̚̚̚̚
̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̣̯̖̖̥̱̖̠̣̖̬̠̖̭̪̍̍̐̌̍̚ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̖̌ ˃ʦ̨̨̡̛̛̛̬̦̦̭̖̌̔̏
̡̱̖̓ ̶̵̶̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̭̯̖̦̭̠̣̦̹̯̯̱̥̦̯̬̦̖̬̦̠̖̔̌̏̏̌̌̌̌̌̌̌̐̌̌̚̚̚
̬̭̯̖̦̖̔̌̏̏̚ ̨̱̭̯̦̖̌̏ ̡̛̖̯̖̬̦̬̭̖̏̌ ̶̛̭̯̦̖̌ ʦ̡̛̛̖̯̖̬̦̬̭̌ ̛̛̦̭̯̯̱̯
̶̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̭̯̥̯̣̹̖̬̱̖̬̦̠̖̥̬̤̌̔̐̔̌̔̏̔̌̏̌̚ʯ̨̨̠̦̬̤̖̌̏̔̌̌̏̔̌̏̚̚
̶̶̶̨̨̛̛̛̛̣̦̖̭̪̖̠̣̦̖̣̦̖̍̌̍ˉ̡̛̬̖̦̬̭̯̏ 
,,, ʰ̨̨̨̧̨̨̨̛̛̛̛̛̦̱̭̯̬̠̬̱̬̭̯̪̬̪̬̦̖̱̭̣̱̖̭̬̠̔̌̔̌̏̏̔̌̏̔̐̌̍̌̓̌̚̚
̨̨̨̨̨̨̛̛̛̬̖̦̬̭̯̪̤̪̬̬̖̹̱̥̬̭̯̪̬̬̖̐̌͂̏̌̏̏̔̌̌̏̏̔̏̔̌ ̨̨̧̛̛̪̬̱̤̏̔̌̐̌̚
̨̨̭̯̣̌̐ ̨̬̱̦̔̐ ̨̯̭̯̍̐̌̏̌ ̡̛̯̖̭̯̣̦̌ ̨̨̧̛̪̬̏̔̌̚ ̛̬̌̔̌̚ ̨̖̖̔̓ ̨̱̖̍̓ ̛
̵̵̨̨̡̡̨̨̨̧̛̛̛̛̛̛̭̯̣̪̬̖̥̖̯̯̖̭̯̣̙̖̬̱̥̯̖̬̠̣̪̬̪̬̖̬̌̔̌̔̌̔̐̌̌̌̏̔̌̌̔̌̚
̛ ̡̨̧̪̖̌̏̌ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̨̛̤̦̍̐ ̛ ̨̧̡̨̛̛̙̯̭̏̐ ̨̡̪̬̖̣̌ ̨̨̧̛̪̬̏̔̌̚ ̵̣̖̍̌ ̛
̶̛̪̖̏̌ ̨̨̧̛̪̬̏̔̌̚ ̨̛̯̬̯ ̛ ̸̡̨̣̌̌ ̨̨̧̛̪̬̏̔̌̚ ̶̖̏̓̌ ̛ ̡̨̱̬̭̦̌̐ ̛̹̤̍̌
̪̬̖̬̌̔̌ ̬̖̯̔̏̌ ̛ ̛̬̌̔̌̚ ̦̥̖̹̯̠̌̌̌ ̛ ̵̛̬̱̔̐ ̪̬̖̥̖̯̔̌ ̨̔ ̬̖̯̔̏̌ ̪̬̖̬̌̔̌
̵̨̛̛̛̛̛̥̖̯̣̬̥̖̯̣̦̖̣̦̯̖̬̠̖̪̬̖̬̭̯̣̥̯̖̬̠̣̌̌̌̔̌̌̐̌̌̌̔̌̌̌̌̌̚
̸̨̨̨̛̛̛̛̹̯̥̪̬̠̖̬̣̯̖̪̬̦̌̌̌̏̔̚̚–̡̦̯̭̖̌̌̚ ̱̭̣̱̖̐ ̵̸̨̡̛̱̯̥̖̦̬̭̖̌̌̌
̸̸̨̡̨̡̡̡̡̨̡̡̨̡̨̡̛̛̱̯̣̥̬̭̖̱̯̣̬̖̬̭̖̯̪̖̯̬̭̖̭̯̣̬̖̖̖̬̣̖̯̦̬̭̖̌̌̌̌̌̌̌̌̏̌̌̚
̵̸̸̡̨̡̡̨̨̡̡̡̛̛̛̛̛̱̭̣̱̖̯̖̦̪̬̖̣̖̱̣̦̖̬̭̖̦̭̯̣̯̖̬̭̖̖̣̖̯̬̬̭̖̐̐̐̔̌̏̌̏̔̌̌̌̚
̸̸̸̶̨̡̡̨̡̨̡̧̨̨̧̛̛̛̱̬̭̖̬̠̖̭̦̬̭̖̬̖̱̯̪̖̬̦̖̹̣̖̪̭̣̱̙̖̬̖̍̓̌̌̌̏̌̌̔̌̍̌̔
̵̵̨̡̡̡̛̛̛̛̛̛̛̪̪̬̱̱̦̦̱̭̯̬̠̭̪̬̯̣̯̥̹̦̌̌̏̓̔̌̌̌̌̌̌̌̌̌̚ ̵̨̡̨̱̭̣̱̖̯̖̣̭̐̐
̭̥̖̹̯̠̌̌ ̛̬̌̔̌̚ ̛ ̨̡̪̪̬̌̏̌ ̪̱̯̖̏̌ ̨̨̧̛̪̬̏̔̌̚ ̛ ̶̛̛̛̭̯̬̱̠̔̍̌ ̨̖̏̔ ̛
̸̨̨̨̨̡̛̛̯̪̣̯̦̖̖̦̖̬̠̖̱̯̪̬̖̦̪̬̖̱̖̐̌̏̌̔̓̚̚D ̨̡̨̛̛̪̬̖̪̱̯̦̬̖̏̌̍̚ 
̶̛̙̖̣̖̦̌̚ʤʺˁˁ
,9 ˁ̶̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̱̯̱̙̣̹̯̠̦̭̖̯̬̱̭̯̦̖̬̙̦̬̦̬̦̠̖̔̏̌̏̌̌̏̌̏̔̌̏̐̌̐̌̌̚

̭̣ ʧ̡̬̭̱̪̬̌̔̌̌̏̌ʺ̶̛̖̭̦̖̠̖̦̖̌̔̚ʵʿ̧̡̨̛̛̱̬̖̖̖̬̖̦̭̖̥̤̹̯̌͂̐̌͂̏̐̌̚̚
ʽˁʤ ˀʯʯʽ ˀˇ ʿʰʽ ʻʯˁ ̨̯̬̌̏̚ ˉ̖̦̯̬̌ ̌̚ ̶̨̛̛̭̠̣̦̌ ̬̌̔ ˃̸̡̛̛̱̬̭̯̌̌
̶̨̛̛̬̦̠̐̌̌̌̚ʺ˄ʿʮ̛̦̬̥̖̬̠̌̔̌̌ʦ̨̨̛̠̦̖̪̹̯̖ʦ̨̨̠̦̖̱̭̯̦̖̌̏ʺ̨̛̛̦̭̯̬̭̯̌̏
̴̛̛̦̦̭̠̌̌ˀ̸̵̡̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̖̪̱̣̬̥̖̯̬̣̹̍̔̌̏̔̚ˁ̯̥̖̦̖̬̱̖̌̍̌̔̐̚ ̶̡̬̖̏
̵̡̨̨̧̨̡̨̛̛̛̛̛̛̥̦̭̯̬̖̪̬̠̭̱̪̬̦̬̬̦̱̬̱̙̖̭̪̬̯̭̭̯̣̌̌̌̌̏̔̍̌̌̔̌̌̌̌̚
̸̨̡̛̛̛̛̬̱̹̯̪̣̯̖̪̬̯̠̖̔̏̌̌ ̸̸̨̨̡̨̛̛̪̖̦̦̖̬̪̬̪̣̖̬̣̌̌̌̐̌̌̏̌̚
̡̨̛̪̣̦̦̬̭̌̌ ̵̨̡̛̹̭̌̏ ̴̡̛̱̣̭̔̍̌ ̨̨̡̡̛̠̹̔̍̌ ̡̨̡̡̛̹̬̹̌̌ ̛ ̨̛̭̯̣̌
̶̵̨̡̡̨̧̨̡̨̨̨̛̛̛̛̭̪̬̯̭̣̱̱̬̱̙̖̭̪̬̯̭̖̦̯̬̣̖̭̪̬̯̣̦̭̣̖̍̏̔̌̌̌̏̌̍̌̌ 
̶̨̡̛̛̭̣̦̬̖̬̖̠̱̌̌̌̚ ̨̡̨̧̛̛̣̖̯̖̣̍̏̌̌ ̴̨̡̛̛̛̯̖̬̖̯̦̖̯̦̖̭̪̣̯̖̭̖̬̌̌̌̍ 
̨̨̛̦̖̪̬̦̖̏̔̚ ̱̭̣̱̖̐ ̨̡̡̯̭̖̌̔̏̌ ̡̧̨̨̛̭̯̖̦̖̐̏̔̏ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̡̨̛̦̭̣̯̦̌̐
̵̸̧̡̨̧̨̨̡̡̨̡̛̛̛̬̖̖̥̠̭̹̖̖̭̱̬̠̱̖̬̱̹̯̪̬̠̖̯̦̯̭̖̖̖̯̭̖̌̔̌̓̐̌̏̌̓̔̏̌̌̐̔̚
̶̸̶̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̱̭̣̱̖̖̦̠̖̪̬̥̖̯̦̖̬̖̯̦̦̥̯̱̬̭̯̖̖̦̠̖̦̯̬̐̌̐̌̌̌̌̐̌̚
̴̶̴̴̨̡̨̨̡̨̨̨̡̧̛̛̛̛̛̛̛̬̹̯̖̤̥̣̦̭̖̬̱̖̯̪̬̦̖̯̬̭̖̬̖̏̌̔̌̔̐̐̌̌̔̚̚
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9 ˄̨̨̛̛̭̯̯̖̤̭̯̯̱̬̥̐̏̌̚ ̨̡̬̖̭̯̬̦̭̖̱̭̣̱̖̌̐  ̵̨̛̛̱̭̣̱̖̪̬̠̖̬̦̖̪̐̔̌̌̓̌  ̛
̸̶̨̨̛̛̛̛̛̬̦̖̖̠̖̬̦̖̭̯̣̌̔̐̌̌̚ ̨̨̛̭̯̣̖̱̭̣̱̖̦̯̭̯̌̐̌̌̏̚ ̴̡̧̛̬̖̬̭̖̬̖̌̔̚
̸̡̨̡̧̨̧̨̡̡̛̛̛̛̛̥̖̯̖̬̖̭̣̦̱̣̖̪̹̖̭̣̬̠̱̥̯̭̭̣̱̙̖̬̖̦̯̬̌̔̌̌̌̏̌̌̌̍̌̌̚̚
̸̨̛̛̛̭̯̣̖̣̦̖̬̱̖̱̭̣̱̖̌̔̐̐ ̨̛̯̬̦̐̏̌ ̨̨̨̛̛̛̥̣̪̬̠̦̖̣̖̪̬̠̦̌̔̌̏̔̌
̨̡̡̡̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̠̖̯̥̬̖̯̭̱̪̖̬̥̬̖̯̭̦̯̪̪̯̖̖̪̤̪̬̬̖̦̖̍̌̌̔̓̌̌̏̔
̶̸̨̡̡̧̨̨̡̧̨̨̛̛̛̪̯̖̖̖̬̖̙̬̖̙̬̖̣̯̬̖̪̯̬̭̖̬̖̪̖̯̹̪̌̏̓̌̌̐̏͂̌̌̌̌̌̔̏̚
̶̶̨̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̹̪̪̬̦̖̪̬̖̦̖̪̬̖̥̖̪̬̦̖̠̣̯̬̦̖̍̏̔̌̏̐̍̔̌̏̍̌̌̏̌̐̏
̵̛̥̣̌ ̛ ̵̡̛̛̖̣̏ ̵̡̛̱̦̓ ̪̬̯̌̌̌̌ ̡̨̡̥̪̠̱̯̖̬̭̖ ̨̪̬̖̥̖ ̛ ̵̨̛̛̥̣̦̍ ̱̬̖̠͂̌̌
̵̸̸̶̨̧̡̨̛̛̛̛̛̛̯̬̦̥̖̭̥̖̭̦̪̬̖̬̖̦̪̖̖̬̖̪̖̬̖̪̭̣̭̯̬̦̖̐̏̌̌̌͂̏̌̌̌̌̌
̸̵̶̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̯̬̦̥̣̖̥̣̖̦̪̬̖̬̖̦̬̬̦̖̬̖̬̠̖̖̣̖̬̖̬̠̖̐̏̌̌̌͂̏̌̍̌̔̐̏̔̐
̨̛̭̣̦̌ ̦̥̖̹̯̠̌̌̌ ̨̛̭̣̦̌ ̨̨̛̱̯̥̣̌̍̌ ̶̨̛̱̯̪̣̖̌̌̏  ̨̛̯̬̦̐̏̌ ̨̨̨̪̣̦̥̏
̨̨̬̥̍ ̶̛̛̛̭̯̬̱̠̔̍̌ ̸̡̛̖̣̖̯̬̦̖ ̛̖̦̖̬̠̖̐ ̬̙̦̖̔̌̏ ̛̣̱̯̬̠̖ ̶̡̨̛̛̣̦̖̌̔
̡̨ ̶̶̶̡̡̨̛̛̬̦̖̪̠̦̖̪̹̯̖̌̌̌̍̌ʿ̡̨̨̡̛̛̬̬̖̦̥̬̖̦̦̭̖̪̱̥̪̖̏̔̌̌̍̚
̛

Члан 2.
У члану 27. став 4. иза речи: „у паушалноум износу за“ додају се речи: „мењачнице, објекте привременог карактера“.
У ставу 5. иза речи: „барове“ додаје се
“,” и реч: „сплавове“.
Став 6. мења се и гласи:
„Цена за услугу сакупљања и одвожења
комуналног отпада утврђује се у паушалном износу за организаторе јавних скупова и манифестација (осим манифестација
хуманитарног карактера), презентација
одређених производа, приређивање сајмова, изложби разних предмета и слично, приређиваче забавних игара, циркуса, луна паркова, рингишпила на јавним
површинама, постављања клизалишта на
отвореном и сл, смештај грађевинског и
другог материјала, смештај огрева о чему
се закључује уговор са ЈКП „ Чистоћа“
Краљево.“
Члан 3.
Члан 28. мења се и гласи:
„Пословно-стамбене зоне утврђују се у
следећим границама:
Прва пословно-стамбена зона полази са леве обале реке Ибар, излази на
Ибарску магистралу код бензиске пумпе
у насељу Чибуковац (НИС-ова бензиска
пумпа), иде десном страном Ибарске магистрале и обухвата насеља Браће Јовано-

вић, Војно насеље, Богавчево брдо, затим
иде Адранском улицом и обухвата насеља десно од Адранске улице (Ратарско
имање) све до кружног тока, затим скреће
десно у улицу Војводе Степе, обухвата
насеље Грдица, десну страну улице Живојина Лазића Солунца до раскрснице са
улицом Тике Коларевића, одатле наставља
десном страном пруге Чачак – Краљево до
улице Василеје Кочовић до надвожњака,
одакле иде улицом Алемпије Јанковић,
иде Блажићевом улицом, М.Миловановића Грчког, Стадионском, све до Индустријске улице (пасарела код аутобуске
станице), силази према Спомен парку, на
железничку пругу, обухвата десну страну
железничке пруге Краљево – Крагујевац,
до моста „Камиџора“, враћа се и обухварта насеље Сијаће поље, ограничено левом
обалом реке Ибар и завршава се код полазне тачке (НИС –ова бензиска пумпа у
насељу Чибуковац)
Друга пословно-стамбена зона почиње од Спомен парка, обухвата леву
страну од пруге Краљево – Крагујевац, до
моста „Камиџора“, обухвата насеља: део
Чибуковца, са леве и десне стране Ибарске магистрале, Јарчујак, Сирчу, Шумарице, Рибницу, Буњачко брдо, Кованлук,
Берановац, Јовац, Совљак, Ратину, Врбу,
Адране, Конарево, Ковачи, Жича и насељено место Мартарушка Бања.
Трећа пословно-стамбена зона обухвата леву страну Ибарске магистрале
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Члан 4.

гледајући из правца Рашке, укључујући
и насеље Богутовац и Богутовачку бању,
насељена места Ушће и Студеница, Витановац, Витковац и остало грађевинско
земљиште које се налази на територији
града Краљева.

Члан 29. мења се и гласи:
„За пословне просторе, дворишта и
плацеве лоциране по стамбено-пословним
зонама и категорије корисника у оквиру
зона утврђују се коефицијенти у плаћању
накнаде за услуге сакупљања и одвожења отпада отпада на следећи начин:

ˁ˃ʤʺʥʫʻʰʰʿʽˁʸʽʦʻʰʿˀʽˁ˃ʽˀ
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У паушалном износу, а у зависности од
зоне којој се корисник налази, квадратуре
и периода коришћења, услуге сакупљања
и одвожења отпада, плаћају се за:
-мењачнице, објекте привременог карактера, киоске у којима се врши продаја
штампе, дувана, животних намирница, и
друге монтажне објекте (уређаји за индустријски паковани сладолед и покретне
тезге за продају кокица, крофни, сладоледа на точење, производа старих и уметничких заната и производа домаће радиности,
уметничких слика, новина, часописа, књига, за продају пригодних поклона поводом
Нове године-Божића, 8. марта сл.), летње
баште, барове и сплавове.
-заузећа јавних површина од стране
правних лица и предузетника: циркуса,
рингишпила, луна паркова, забавно музичких представа, представа културног и
спортског садржаја, клизалишта, сајмова,
изложби, презентација одређених производа смештаја грађевинског и другог материјала, смештаја огрева, приређивање
дечије забаве путем забавних аутомобилчића и сл, аутомата, трамбoлина, из-
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вођење артистичког и др. културног програма и слично.
- заузећа јавних површина од стране
физичких лица за смештај грађевинског и
другог материјала, за смештај огрева и извођење артистичког и др. културног програма и сл.
Члан 8.
У свему осталом Oдлука о управљању
комуналним отпадом на територији града
Краљева (“Службени лист града Краљева“, број 16/17), остаје непромењена.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном листу
града Краљева”.
Скупштина града Краљева
Број:011-319/2018-I
Дана:24. септембра 2018. године
Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

Ɋɟɞ
ɛɪ

120,000,000.00

120,000,000.00

ɩɪɢɦɚʃɚɨɞɞɨɦɚʄɢɯɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

ɍɄɍɉɇɈ

ɧɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɜɢɲɚɤɩɪɢɯɨɞɚɢɡ
ɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ
ɧɟɭɬɪɨɲɟɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɞɨɧɚɰɢʁɚɢɡ
ɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ

1,198,800,000.00

1,455,006,898.54

1,455,006,898.54

19,813,176.14

4,438,002.20

4,438,002.20

ɞɨɧɚɰɢʁɟɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯ
ɥɢɰɚ

19,813,176.14

118,751,000.40

118,751,000.40

ɬɪɚɧɫɮɟɪɨɞɞɪɭɝɨɝɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

27,469,284.70

60,000,000.00

60,000,000.00

ɞɨɧɚɰɢʁɟɨɞɫɬɪɚɧɢɯɞɪɠɚɜɚ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

27,469,284.70

1,104,535,435.10

1,104,535,435.10

ɩɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɉɊɈȽɊȺɆɁȺ

ȾɊɍȽȺɂɁɆȿɇȺɂȾɈɉɍɇȺ
ɉɊɈȽɊȺɆȺɁȺ

ɂɁȼɈɊɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȺ

ɂɁɆȿɇȺɂȾɈɉɍɇȺ
ɉɊɈȽɊȺɆȺɁȺ

ɉɅȺɇɂɁȼɈɊȺɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȺ

ȾɊɍȽȿɂɁɆȿɇȿɂȾɈɉɍɇȿ
ɉɊɈȽɊȺɆȺɍɊȿȭɂȼȺȵȺȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɈȽɁȿɆȴɂɒɌȺɁȺȽɈȾɂɇɍ

ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɥɚɧɚ 93. ɢ 94. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɢ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ“, ɛɪɨʁ 72/2009 ɢ ɢɫɩɪɚɜɤɚ ɨɞɥɭɤɚ
ɍɋ 24/2011, 121/2012, ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ 54/2013, ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ 132/14 ɢ 145/14), ɱɥɚɧɚ 9,13. ɢ 19. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ
ʁɚɜɧɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ Äɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ³ ɛɪɨʁ 41/2018), ɱɥɚɧɚ 26. ɋɬɚɬɭɬɚ ɝɪɚɞɚ Ʉɪɚʂɟɜɚ Äɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ Ʉɪɚʂɟɜɚ³ ɛɪRM 7/2018),
ɱɥɚɧɚ 1. ɢ ɱɥɚɧɚ 3. Ɉɞɥɭɤɟ ɨ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ Äɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ Ʉɪɚʂɟɜɚ³ ɛɪRM 11/2015), ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ ȽɊȺȾȺ ɄɊȺȴȿȼȺ ɧɚ
ɫɟɞɧɢɰɢɨɞɪɠɚɧɨʁɢɫɟɩɬɟɦɛɪɚɝɨɞɢɧɟɞɨɧɟɥɚʁɟ
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Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɭɬɪɨɲɟɧɭɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭɟɧɟɪɝɢʁɭʁɚɜɧɨɝɨɫɜɟɬʂɟʃɚɢ
ɝɪɚɞɫɤɢɯɮɨɧɬɚɧɚɢɬɪɨɲɤɨɜɢɡɚɭɬɪɨɲɟɧɭɜɨɞɭɝɪɚɞɫɤɢɯɮɨɧɬɚɧɚ

Ⱥ

55,000,000.00
58,500,000.00

58,500,000.00

ɍɄɍɉɇɈȻ

500,000.00

3,000,000.00

55,000,000.00

500,000.00

3,000,000.00

180,000,000.00

180,000,000.00

2ɞɪɠɚɜɚʃHɢɱɢɲʄɟʃɟɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ ʁɚɜɧɢɯɢʁɚɜɧɢɯɡɟɥɟɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɛɧɚɜʂɚʃɟɢɮɨɪɦɢɪɚʃɟɧɨɜɢɯʁɚɜɧɢɯɡɟɥɟɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚɢɞɪɜɨɪɟɞɚɢɞɟɤɨɪɢɫɚʃɟɢɭɪɟɻɢɜɚʃɟɝɪɚɞɚ

ɉɪɨɫɬɨɪɧɢɩɥɚɧɝɪɚɞɚɄɪɚʂɟɜɚ
ɉȽɊɊɭɞɧɨ
ɉȽɊȻɟɪɚɧɨɜɚɰɄɨɜɚɧɥɭɤ
ɉȽɊȼɪɛɚ
ɉȾɊɡɚɝɪɨɛʂɟɭȳɚɪɱɭʁɚɤɭ
ɉȾɊɞɟɥɚɞɪɭɝɨɝɝɪɚɞɫɤɨɝɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨɝɩɪɫɬɟɧɚɧɚɞɟɨɧɢɰɢɨɞ
ɩɟɬʂɟɆɚɝɧɨɯɪɨɦɩɪɟɤɨɄɭɥɚɝɢʄɚɚɞɚɞɨɂɛɚɪɫɤɟɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟ
ɉȾɊɞɟɥɚɞɪɭɝɨɝɝɪɚɞɫɤɨɝɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨɝɩɪɫɬɟɧɚɧɚɞɟɨɧɢɰɢɨɞ
ɭɥɢɰɟɄɚɪɚɻɨɪɻɟɜɟɩɪɟɤɨɪɟɤɟɂɛɚɪɞɨɛɭɞɭʄɟɝɤɪɭɠɧɨɝɬɨɤɚɧɚ
ɩɪɚɜɰɭɋɤɨɩʂɚɧɫɤɚɭɥɢɰɚɀɢɱɤɢɩɭɬ
ɉȽɊɒɟɨɜɚɰ±Ⱥɞɪɚɧɢ ɢɡɦɟɧɚ
ɉȽɊȼɢɬɚɧɨɜɚɰ
ɉȽɊȻɨɝɭɬɨɜɚɱɤɚɛɚʃɚ
ɉȽɊɋɬɭɞɟɧɢɰɚ
ɉȽɊɊɢɛɧɢɰɚ ɢɡɦɟɧɚ 
ɉȾɊɝɪɨɛʂɚɭȽɨɬɨɜɰɭ
ɉȾɊɝɪɨɛʂɚɭɄɨɜɚɧɥɭɤɭ
ɉȾɊɝɪɨɛʂɚɭɄɨɜɚɱɢɦɚ
ɉȾɊɤɨɞɫɬɨɱɧɟɩɢʁɚɰɟɭȺɞɪɚɧɢɦɚ
ɂɡɦɟɧɚɉȽɊ³Ɋɚɬɚɪɫɤɨɢɦɚʃɟ±Ƚɪɞɢɰɚ´
ɂɡɦɟɧɚɉȽɊ³ȳɚɪɱɭʁɚɤ´
ɂɡɦɟɧɚɉȽɊ³ɍɒȶȿ´ɭɍɲʄɭ
ɉȾɊɋɩɨɪɬɫɤɢɚɟɪɨɞɪɨɦɊɚɬɢɧɚ±ȼɪɛɚ
ɉȽɊȽɨɱ
ɉȾɊɪɟɝɭɥɚɰɢʁɚɤɨɪɢɬɚɪɟɤɟɀɭɬɚʁɟ
ɉɪɨɝɪɚɦɡɚɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟʁɚɜɧɢɯɬɨɚɥɟɬɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɭɪɛɚɧɟɨɩɪɟɦɟ
ɂɡɦɟɧɚɉȽɊÄɆɚɬɚɪɭɲɤɚȻɚʃɚ³
ɉȾɊȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɫɚɅɨɩɚɬɧɢɰɟ
ɉɨɫɥɨɜɢɧɚɭɜɨɻɟʃɭȽɂɋɚɢɨɛʁɟɞɢʃɟɧɟɩɪɨɰɟɞɭɪɟ

ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȿɍɋɅɍȽȿ 
ɂɡɪɚɞɚɩɥɚɧɫɤɢɯɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɬɪɨɲɤɨɜɢɩɨɬɪɟɛɧɢɡɚɢɡɪɚɞɭ
ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯɩɪɨɰɟɧɚɫɬɭɞɢʁɚɢɚɧɚɥɢɡɚɡɚɩɪɢɩɪɟɦɭɧɟɨɩɯɨɞɧɢɯ
ɝɟɨɞɟɬɫɤɢɯɩɨɞɥɨɝɚɤɚɨɢɡɚɨɪɬɨɮɨɬɨɫɧɢɦɚʃɚɢɞɪɭɝɟɩɪɢɩɪɟɦɧɟ
ɪɚɞɨɜɟɧɚɢɡɪɚɞɢɩɥɚɧɫɤɢɯɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟ
ɩɪɟɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟɢɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɯɩɪɨʁɟɤɚɬɚɢɡɪɚɞɚɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɝɟɨɞɟɬɫɤɨɝɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɚɝɟɨɞɟɬɫɤɚɫɧɢɦɚʃɚɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
ɨɦɟɻɚɜɚʃɟɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟɤɨɩɢʁɚɩɥɚɧɨɜɚɢɢɡɜɨɞɚɢɡɊȽɁɚɢɞɪɭɝɟ
ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟɭɮɭɧɤɰɢʁɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɉɪɨɝɪɚɦɚ
ɭɪɟɻɢɜɚʃɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɢɩɨɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɦɡɚɯɬɟɜɢɦɚ
ɫɚɩɪɟɧɟɬɢɦɨɛɚɜɟɡɚɦɚ

100,000,000.00

80,000,000.00

ɂɁɆȿɇȺɂ
ȾɈɉɍɇȺ
ɉɊɈȽɊȺɆȺɁȺ
2018.

100,000,000.00

80,000,000.00

ɉɊɈȽɊȺɆɁȺ
2018.

80,000,000.00

ɩɪɢɯɨɞɢɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

58,500,000.00

55,000,000.00

500,000.00

3,000,000.00

58,500,000.00

55,000,000.00

500,000.00

3,000,000.00

180,000,000.00 180,000,000.00

100,000,000.00 100,000,000.00

80,000,000.00

ȾɊɍȽȺɂɁɆȿɇȺ
ɂȾɈɉɍɇȺ
ɉɊɈȽɊȺɆȺɁȺ
2018.

0.00

0.00

ɞɨɧɚɰɢʁɟɨɞ
ɫɬɪɚɧɢɯɞɪɠɚɜɚ

0.00

0.00

ɬɪɚɧɫɮɟɪɨɞ
ɞɪɭɝɨɝɧɢɜɨɚ
ɜɥɚɫɬɢ

0.00

0.00

ɞɨɧɚɰɢʁɟɨɞ
ɮɢɡɢɱɤɢɯɢ
ɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

0.00

0.00

ɩɪɢɦɚʃɚɨɞ
ɞɨɦɚʄɢɯ
ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

ɂɁȼɈɊɂɋɊȿȾɋɌȺȼȺ

0.00

0.00

13
ɧɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ
ɜɢɲɚɤɩɪɢɯɨɞɚ
ɢɡɪɚɧɢʁɢɯ
ɝɨɞɢɧɚ

0.00

0.00

ɧɟɭɬɪɨɲɟɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɞɨɧɚɰɢʁɚɢɡ
ɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ

58,500,000.00

55,000,000.00

500,000.00

3,000,000.00

180,000,000.00

100,000,000.00

80,000,000.00

ɍɄɍɉɇɈ
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Ȼ

Ȼ
Ȼ
Ȼ
Ȼ
Ȼ
Ȼ
Ȼ
Ȼ
Ȼ
Ȼ
Ȼ
Ȼ
Ȼ
Ȼ
Ȼ
Ȼ
Ȼ
Ȼ
Ȼ
Ȼ

Ȼ

Ȼ

Ȼ
Ȼ
Ȼ
Ȼ
Ȼ

Ȼ

Ȼ

ɑɢɲʄɟʃɟɢɩɪɚʃɟʁɚɜɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ

Ⱥ

ɍɄɍɉɇɈȺ

ɋɌȺɅɇɂɌɊɈɒɄɈȼɂ 

ȼɊɋɌȺɊȺɋɏɈȾȺ

Ⱥ

ɉɈɁ

ɉɅȺɇɊȺɋɏɈȾȺ
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ȼɊɋɌȺɊȺɋɏɈȾȺ

Ɋɚɞɨɜɢɧɚɩɨɞɢɡɚʃɟɧɢɜɨɚɨɫɢɝɭɪɚʃɚɩɭɬɧɨɝɩɪɟɥɚɡɚɭɧɢɜɨɭɧɚ
ȼ ɤɦɧɚɩɪɭɡɢɅɚɩɨɜɨɄɪɚʂɟɜɨɅɟɲɚɤ ɭɍɥɢɰɢȼɋɬɟɩɟɤɨɞ
ɋɥɨɜɚ
ȼ Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɩɪɨɫɬɨɪɚɡɚɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɫɭɞɨɜɚɡɚɫɦɟʄɟ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɫɚɧɚɰɢʁɚɢɬɟɤɭʄɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɞɟɱɢʁɢɯɢɝɪɚɥɢɲɬɚɢ
ȼ
ɬɟɪɟɬɚɧɚɧɚɨɬɜɨɪɟɧɨɦ

10,000,000.00
1,500,000.00
1,200,000.00

7,500,000.00

10,000,000.00
1,500,000.00
1,200,000.00

7,500,000.00

12,000,000.00
1,000,000.00
3,777,320.00

12,000,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

3,777,320.00

1,000,000.00

12,000,000.00

1,500,000.00

7,500,000.00

1,200,000.00

1,500,000.00

10,000,000.00

2,000,000.00

5,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

12,000,000.00

5,000,000.00

42,500,000.00

30,000,000.00

18,000,000.00

72,000,000.00

12,000,000.00

78,000,000.00

ȾɊɍȽȺɂɁɆȿɇȺ
ɂȾɈɉɍɇȺ
ɉɊɈȽɊȺɆȺɁȺ
2018.

2,000,000.00

1,000,000.00

12,000,000.00

1,500,000.00

7,500,000.00

1,200,000.00

1,500,000.00

10,000,000.00

2,000,000.00

5,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

12,000,000.00

5,000,000.00

42,500,000.00

30,000,000.00

18,000,000.00

72,000,000.00

12,000,000.00

78,000,000.00

ɩɪɢɯɨɞɢɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

ɞɨɧɚɰɢʁɟɨɞ
ɫɬɪɚɧɢɯɞɪɠɚɜɚ

ɬɪɚɧɫɮɟɪɨɞ
ɞɪɭɝɨɝɧɢɜɨɚ
ɜɥɚɫɬɢ
ɞɨɧɚɰɢʁɟɨɞ
ɮɢɡɢɱɤɢɯɢ
ɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ
ɩɪɢɦɚʃɚɨɞ
ɞɨɦɚʄɢɯ
ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

ɂɁȼɈɊɂɋɊȿȾɋɌȺȼȺ

1,777,320.00

ɧɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɧɟɭɬɪɨɲɟɧɚ
ɜɢɲɚɤɩɪɢɯɨɞɚɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜɚɞɨɧɚɰɢʁɚ
ɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ ɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ

3,777,320.00

1,000,000.00

12,000,000.00

1,500,000.00

7,500,000.00

1,200,000.00

1,500,000.00

10,000,000.00

2,000,000.00

5,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

12,000,000.00

5,000,000.00

42,500,000.00

30,000,000.00

18,000,000.00

72,000,000.00

12,000,000.00

78,000,000.00

ɍɄɍɉɇɈ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɩɭɬɧɢɯɩɪɟɥɚɡɚɭɧɢɜɨɭɩɪɟɤɨɩɪɭɝɚɧɚʁɚɜɧɢɦ
ȼ ɩɭɬɟɜɢɦɚɭɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɅɋ ɭɥɢɰɟɢɨɩɲɬɢɧɫɤɢɩɭɬɟɜɢ ɢ
ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɦɩɭɬɟɜɢɦɚɩɪɟɦɚɩɪɨɝɪɚɦɭȳɉɀɟɥɟɡɧɢɰɟɋɪɛɢʁɟ

ȼ

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɫɬɭɛɨɜɚʁɚɜɧɨɝɨɫɜɟɬʂɟʃɚ ɡɚɦɟɧɚɨɲɬɟʄɟɧɢɯɢ
ɮɚɪɛɚʃɟɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɫɬɭɛɨɜɚʁɚɜɧɨɝɨɫɜɟɬʂɟʃɚ
ȼ Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɝɪɚɞɫɤɢɯɮɨɧɬɚɧɚɢɝɪɚɞɫɤɢɯɱɟɫɦɢ
ɏɢɬɧɟɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɧɚɡɚɲɬɢɬɢɢɭɪɟɻɢɜɚʃɭɜɨɞɨɬɨɤɚ,,ɪɟɞɚɩɨ
ȼ
ɭɤɚɡɚɧɨʁɩɨɬɪɟɛɢ
ȼ ɍɪɟɻɟʃɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟɩɥɚɠɟɩɨɪɟɞɂɛɪɚɭɄɪɚʂɟɜɭ
ɋɚɧɚɰɢʁɚɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝɭɪɛɚɧɨɝɦɨɛɢɥɢʁɚɪɚɢɧɚɛɚɜɤɚ
ȼ ɧɨɜɨɝɦɨɛɢɥɢʁɚɪɚ ɩɚɪɤɨɜɫɤɢɢɧɜɟɧɬɚɪʁɚɪɛɨɥɢɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢ
ɩɚɧɨɢ
Ɋɟɞɨɜɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɩɭɬɧɢɯɩɪɟɥɚɡɚɭɧɢɜɨɭɩɪɟɤɨɩɪɭɝɚɧɚʁɚɜɧɢɦ
ȼ ɩɭɬɟɜɢɦɚɭɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɅɋ ɭɥɢɰɟɢɨɩɲɬɢɧɫɤɢɩɭɬɟɜɢ ɢ
ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɦɩɭɬɟɜɢɦɚ

ȼ

5,000,000.00

6,000,000.00

5,000,000.00

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɨʁɚɱɚʃɟɦɤɨɥɨɜɨɡɧɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɭɥɢɰɚɢ
ȼ ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯɩɭɬɟɜɚɭɫɜɪɯɭɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɪɚɡɜɨʁɚɫɟɨɫɤɨɝɬɭɪɢɡɦɚɧɚɩɪɟɞɥɨɝȽɪɚɞɫɤɨɝɜɟʄɚ

42,500,000.00

30,000,000.00

6,000,000.00

42,500,000.00

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɨʁɚɱɚʃɟɦɤɨɥɨɜɨɡɧɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɭɥɢɰɚɢ
ȼ ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯɩɭɬɟɜɚɭɡɭɱɟɲʄɚɝɪɚɻɚɧɚɧɚɩɪɟɞɥɨɝ
Ƚɪɚɞɫɤɨɝɜɟʄɚ

12,000,000.00

30,000,000.00

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟʁɚɜɧɢɯɩɭɬɟɜɚɭɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɅɋ
ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯɩɭɬɟɜɚɢɭɥɢɰɚ ɭɧɚɫɟʂɭɢɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯɩɭɬɟɜɚ

ȼ

18,000,000.00

72,000,000.00

12,000,000.00

15,000,000.00

Ɋɟɞɨɜɧɨɢɭɪɝɟɧɬɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɧɟɚɫɮɚɥɬɢɪɚɧɢɯɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ
ɩɭɬɟɜɚ

ȼ

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɱɢɲʄɟʃɟɤɨɥɟɤɬɨɪɚɢ
ɫɥɢɜɧɢɤɚɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟʁɚɜɧɨɝɨɫɜɟɬʂɟʃɚ ɡɚɦɟɧɚɫɢʁɚɥɢɰɚɩɨɩɪɚɜɤɚɢɥɢ
ȼ
ɡɚɦɟɧɚɚɪɦɚɬɭɪɚ
ɂɡɦɟɲɬɚʃɟɤɨɦɚɧɞɧɢɯɨɪɦɚɪɚɡɚɭɩɪɚɜʂɚʃɟʁɚɜɧɢɦɨɫɜɟɬʂɟʃɟɦ
ȼ ɧɚɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɢɦɩɪɚɜɰɢɦɚɭɰɢʂɭɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ

75,000,000.00

12,000,000.00

10,000,000.00

ɊɟɞɨɜɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟʁɚɜɧɢɯɩɭɬɟɜɚɭɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɅɋɢ
ɚɫɮɚɥɬɢɪɚɧɢɯɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯɩɭɬɟɜɚɜɚɧɝɪɚɧɢɰɚȽɍɉɄɪɚʂɟɜɨ

78,000,000.00

ɂɁɆȿɇȺɂ
ȾɈɉɍɇȺ
ɉɊɈȽɊȺɆȺɁȺ
2018.

80,000,000.00

ɉɊɈȽɊȺɆɁȺ
2018.

ȼ

ɌȿɄɍȶȿɉɈɉɊȺȼɄȿɂɈȾɊɀȺȼȺȵȿ 
ɊɟɞɨɜɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟʁɚɜɧɢɯɩɭɬɟɜɚɭɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɅɋ ɭɥɢɰɟɢ
ȼ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɩɭɬɟɜɢ ɢɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯɩɭɬɟɜɚɭɝɪɚɧɢɰɚɦɚȽɍɉ
Ʉɪɚʂɟɜɨɢɞɪɭɝɢɯʁɚɜɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ
Ɋɟɞɨɜɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɭɥɢɰɚɤɨʁɟɫɭɭɢɫɬɨɜɪɟɦɟɢɞɟɥɨɜɢɞɪɠɚɜɧɢɯ
ȼ
ɩɭɬɟɜɚ

ȼ

ɉɈɁ
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ɌȿɄɍȶȿɉɈɉɊȺȼɄȿɂɈȾɊɀȺȼȺȵȿ 
ɋɚɧɚɰɢʁɚɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɞɟɦɨɧɬɢɪɚɧɢɯɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɚɢʃɢɯɨɜɨ
ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɧɚɢɡɝɪɚɻɟɧɢɦȻɍɋɫɬɚʁɚɥɢɲɬɢɦɚɧɚɦɪɟɠɢʁɚɜɧɢɯ
ɩɭɬɟɜɚ
ɊɚɞɨɜɢɧɚɫɚɧɚɰɢʁɢɧɚɥɢɜɧɟʁɚɦɟɂȻɭɂɡɜɨɪɢɲɬɭɀɢɱɤɨɩɨʂɟ
ɋɚɧɚɰɢʁɚɜɨɞɨɜɨɞɧɟɦɪɟɠɟɧɚȶɚɜɢɢɫɬɜɚɪɚʃɟɭɫɥɨɜɚɡɚ
ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɟɤɨɪɢɫɧɢɤɚɧɚɜɨɞɨɜɨɞɧɭɦɪɟɠɭ
Ɋɚɞɨɜɢɧɚɫɚɧɚɰɢʁɢɝɪɚɞɫɤɟɞɟɩɨɧɢʁɟɢɪɚɞɨɜɢɧɚɩɪɢɩɪɟɦɢɧɨɜɨɝ
ɩɨɡɚʁɦɢɲɬɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɍɤɥɚʃɚʃɟɝɪɚɮɢɬɚɢɡɚɲɬɢɬɚɨɞɩɨɧɨɜɧɨɝɢɫɩɢɫɢɜɚʃɚɧɚʁɚɜɧɢɦ
ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɬɪɨɬɨɚɪɚʁɚɜɧɟɪɚɫɜɟɬɟɢɞɪɜɨɪɟɞɚ ɍɥ
ȼɨʁɜɨɞɟɉɭɬɧɢɤɚɥɟɜɚɫɬɪɚɧɚɬɪɨɬɨɚɪɚɨɞɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟɫɚɍɥɐɚɪɚ
ȾɭɲɚɧɚɞɨɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟɫɚɍɥȾɢɦɢɬɪɢʁɚɌɭɰɨɜɢʄɚ ±ɩɪɟɧɟɬɚ
ɨɛɚɜɟɡɚɢɡɩɪɟɬɯɨɞɧɟɝɨɞɢɧɟ
ɏɢɬɧɟɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɧɚɫɚɧɚɰɢʁɢɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɭɢɩɪɟɜɟɡɢɜɚʃɭ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɜɨɞɨɜɨɞɧɟɦɪɟɠɟɭɆɚɬɚɪɭɲɤɨʁȻɚʃɢɫɚɥɨɤɚɥɧɨɝɛɭɧɚɪɚ
ɧɚɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɢɜɨɞɝɪɚɞɫɤɨɝɜɨɞɨɜɨɞɚɢɭɤʂɭɱɢɜɚʃɭɭɝɪɚɞɫɤɢ
ɫɢɫɬɟɦɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ
ɍɄɍɉɇɈȼ

ȼ

ȼ

ȼ

ȼ

ȼ

ȼ

ȼ

ȼ

ȼɊɋɌȺɊȺɋɏɈȾȺ

ɉɈɁ

0.00
1,200,000.00
400,000.00
7,400,000.00
500,000.00

1,730,000.00

17,000,000.00
353,207,320.00

1,200,000.00
400,000.00
27,000,000.00
500,000.00

0.00

0.00
352,300,000.00

ɂɁɆȿɇȺɂ
ȾɈɉɍɇȺ
ɉɊɈȽɊȺɆȺɁȺ
2018.

500,000.00

ɉɊɈȽɊȺɆɁȺ
2018.

17,000,000.00

1,730,000.00

500,000.00

7,400,000.00

400,000.00

1,200,000.00

0.00

ɩɪɢɯɨɞɢɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

353,207,320.00 351,430,000.00

17,000,000.00

1,730,000.00

500,000.00

7,400,000.00

400,000.00

1,200,000.00

0.00

ȾɊɍȽȺɂɁɆȿɇȺ
ɂȾɈɉɍɇȺ
ɉɊɈȽɊȺɆȺɁȺ
2018.

0.00

ɞɨɧɚɰɢʁɟɨɞ
ɫɬɪɚɧɢɯɞɪɠɚɜɚ

0.00

ɬɪɚɧɫɮɟɪɨɞ
ɞɪɭɝɨɝɧɢɜɨɚ
ɜɥɚɫɬɢ

0.00

ɞɨɧɚɰɢʁɟɨɞ
ɮɢɡɢɱɤɢɯɢ
ɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

0.00

ɩɪɢɦɚʃɚɨɞ
ɞɨɦɚʄɢɯ
ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

ɂɁȼɈɊɂɋɊȿȾɋɌȺȼȺ

0.00

1,777,320.00

ɧɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɧɟɭɬɪɨɲɟɧɚ
ɜɢɲɚɤɩɪɢɯɨɞɚɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜɚɞɨɧɚɰɢʁɚ
ɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ ɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ

353,207,320.00

17,000,000.00

1,730,000.00

500,000.00

7,400,000.00

400,000.00

1,200,000.00

0.00

ɍɄɍɉɇɈ
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ɍɪɟɻɟʃɟɥɨɤɚɰɢʁɟɫɚɩɨɬɪɟɛɧɢɦɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɦɚɡɚɫɩɨɦɟɧɢɤɧɚɌɪɝɭ
ɋɜɟɬɨɝɋɚɜɟ
ɋɩɨɪɬɫɤɢɚɟɪɨɞɪɨɦɧɚɥɨɤɚɰɢʁɢȼɪɛɚ±Ɋɚɬɢɧɚ
Ʉɚʁɚɤɫɬɚɡɚɭɍɲʄɭ³ȻɭɤȽɪɦɱɢʄ´
Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɚɭɥɢɰɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɭɥɨɤɚɥɧɨɝɩɭɬɚɋɬɭɞɟɧɢɰɚ±Ɋɭɞɧɨ
ɂɡɝɪɚɞʃɚʁɚɜɧɨɝɩɚɪɤɢɧɝɚɭɭɥɢɰɢȼɨʁɜɨɞɟɉɭɬɧɢɤɚɤɨɞ
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɝɰɟɧɬɪɚ³ɋɬɭɞɟɧɢɰɚ´

ɂɁɊȺȾȺɂɌȿɏɇɂɑɄȺɄɈɇɌɊɈɅȺɌȿɏɇɂɑɄȿȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐɂȳȿ

ɁȽɊȺȾȿɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂɈȻȳȿɄɌɂ 

ȼɊɋɌȺɊȺɋɏɈȾȺ

ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɧɚɤɩ
ɢɄɈɊɚɬɢɧɚ

Ƚ Ʌɨɤɚɥɧɢɩɭɬȼɪɞɢɥɚ±Ʌɨɩɚɬɧɢɰɚ
Ƚ Ɋɟɝɭɥɚɰɢʁɚɤɨɪɢɬɚɪɟɤɟɀɭɬɚʁɟ
ɂɡɦɟɧɚɩɨɫɬɨʁɟʄɟɬɟɯɧɢɱɤɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟɢɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɟɧɨɜɢɦ
Ƚ ɡɚɤɨɧɫɤɢɦɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɂɡɦɟɧɚɩɪɨʁɟɤɬɚɡɚɬɜɨɪɟɧɨɝɛɚɡɟɧɚɭɊɢɛɧɢɰɢ
ɢɞɪ

Ƚ

Ƚ

ɍɪɟɻɟʃɟɛɥɨɤɨɜɫɤɟɩɨɜɪɲɢɧɟɢɡɦɟɻɭɭɥɢɰɚɈɦɥɚɞɢɧɫɤɟɢɐɚɪɚ
Ʌɚɡɚɪɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɩɪɢɦɚɪɧɟɮɟɤɚɥɧɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɭɍɲʄɭ
Ⱦɟɨɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟɧɚɬɪɚɫɢɛɭɞɭʄɟɫɟɜɟɪɧɟɨɛɢɥɚɡɧɢɰɟɨɞɝɪɚɞɫɤɟ
ɞɟɩɨɧɢʁɟɞɨɭɥɢɰɟȺɥɢɦɩɢʁɚȳɚɧɤɨɜɢʄɚɭȽɪɞɢɰɢ
ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɬɪɨɬɨɚɪɚɭɭɥɢɰɢȾɢɦɢɬɪɢʁɚɌɭɰɨɜɢʄɚ
ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɭɥɢɰɟɏɚʁɞɭɤȼɟʂɤɨɜɟɨɞɭɥɢɰɟɐɚɪɚɅɚɡɚɪɚɞɨ
ɭɥɢɰɟȾɢɦɢɬɪɢʁɚɌɭɰɨɜɢʄɚ
Ɇɨɫɬɨɜɢɧɚɨɩɲɬɢɧɫɤɢɦɩɭɬɟɜɢɦɚ
Ɇɨɫɬɨɜɢɧɚɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɦɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɉɟɲɚɱɤɢɩɪɟɥɚɡɩɪɟɤɨɩɪɭɝɟɤɨɞɆɚɲɢɧɫɤɨɝɮɚɤɭɥɬɟɬɚ
Ɉɞɜɨɻɟʃɟɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯɜɨɞɚɫɚɛɭɞɭʄɟɫɟɜɟɪɧɟɨɛɢɥɚɡɧɢɰɟɢ
ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟɭɥɢɰɟɭɄɪɚʂɟɜɭ
Ɉɞɜɨɻɟʃɟɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯɜɨɞɚɢɡɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯɩɨɫɥɨɜɧɢɯɡɨɧɚɧɚ
ɥɨɤɚɰɢʁɢȳɚɪɱɭʁɚɤɢɊɚɬɚɪɫɤɨɢɦɚʃɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɜɨɞɨɜɨɞɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɢɢɡɦɟɲɬɚʃɟ
ɝɚɫɨɜɨɞɚɭɭɥɢɰɢȺɥɟɦɩɢʁɚȳɚɧɤɨɜɢʄɚɡɚɩɨɬɪɟɛɟɛɭɞɭʄɟɫɟɜɟɪɧɟ
ɨɛɢɥɚɡɧɢɰɟɨɞɝɪɚɞɫɤɟɞɟɩɨɧɢʁɟɞɨɭɥɢɰɟȺɥɢɦɩɢʁɚȳɚɧɤɨɜɢʄɚɭ
Ƚɪɞɢɰɢ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɜɨɞɨɜɨɞɧɟɦɪɟɠɟɡɚɧɚɫɟʂɟȽɨɪʃɚɊɢɛɧɢɰɚɀɢɱɚɢ
³Ȼɪɚɞɭɥɨɜɚɰ´
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟɨɞɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟɡɨɧɟɒɟɨɜɚɰɞɨ
ɩɪɢɤʂɭɱɤɚɧɚɢɛɚɪɫɤɭɦɚɝɢɫɬɪɚɥɭɭȺɞɪɚɧɢɦɚɤɨɞɜɟɬɟɪɢɧɚɪɫɤɟ
ɫɬɚɧɢɰɟ
ɉɟɲɚɱɤɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ ɩɚɫɚɠɢ ɭɰɟɧɬɪɚɥɧɨʁɝɪɚɞɫɤɨʁɡɨɧɢ
ȺɬɦɨɫɮɟɪɫɤɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚɡɚɭɥɢɰɟɊɚɞɧɢɱɤɟɅɨɥɟɊɢɛɚɪɚɢ
ɋɜɟɬɨɡɚɪɚɆɚɪɤɨɜɢʄɚ
ɍɪɟɻɟʃɚɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝɞɟɥɚɊɭɞɧɚ
ɍɪɟɻɟʃɚɭɧɭɬɚɪɛɥɨɤɨɜɫɤɟɩɨɜɪɲɢɧɟɢɡɚ³Ɍɨɩɥɚɧɟ´
ɍɪɟɻɟʃɚɭɧɭɬɚɪɛɥɨɤɨɜɫɤɟɩɨɜɪɲɢɧɟɢɡɚ³Ʌɟɫɧɢɧɟ´
ɐɟɧɬɪɚɥɧɚɭɥɢɰɚɭɍɲʄɭ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɬɪɨɬɨɚɪɚɨɞɭɥɊɢɛɧɢɱɤɢɯɩɚɪɬɢɡɚɧɚɞɨɄɨɜɚɱɚ
ɐɪɩɧɚɫɬɚɧɢɰɚɡɚɩɪɟɩɭɦɩɚɜɚʃɟɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯɜɨɞɚɧɚɞɟɥɭɩɨɪɟɞ
ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟɩɪɭɝɟɭɄɈȽɪɞɢɰɚ
20,000,000.00

ɉɊɈȽɊȺɆɁȺ
2018.

20,500,000.00

20,500,000.00

ȾɊɍȽȺɂɁɆȿɇȺɂ
ɂɁɆȿɇȺɂ
ȾɈɉɍɇȺ
ȾɈɉɍɇȺ
ɉɊɈȽɊȺɆȺɁȺ
ɉɊɈȽɊȺɆȺɁȺ
2018.
2018.

20,500,000.00

ɩɪɢɯɨɞɢɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

ɞɨɧɚɰɢʁɟɨɞ
ɫɬɪɚɧɢɯɞɪɠɚɜɚ

ɬɪɚɧɫɮɟɪɨɞ
ɞɪɭɝɨɝɧɢɜɨɚ
ɜɥɚɫɬɢ

ɞɨɧɚɰɢʁɟɨɞ
ɮɢɡɢɱɤɢɯɢ
ɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

ɩɪɢɦɚʃɚɨɞ
ɞɨɦɚʄɢɯ
ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

ɂɁȼɈɊɂɋɊȿȾɋɌȺȼȺ
ɧɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ
ɜɢɲɚɤɩɪɢɯɨɞɚɢɡ
ɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ

ɧɟɭɬɪɨɲɟɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɞɨɧɚɰɢʁɚ
ɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ

20,500,000.00

ɍɄɍɉɇɈ
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Ƚ
Ƚ
Ƚ
Ƚ
Ƚ

Ƚ

Ƚ

Ƚ

Ƚ

Ƚ

Ƚ

Ƚ

Ƚ
Ƚ
Ƚ

Ƚ

Ƚ

Ƚ

Ƚ

Ƚ

Ƚ ɂɡɝɪɚɞʃɚʁɚɜɧɟɝɚɪɚɠɟɭɭɥɢɰɢȼɨʁɜɨɞɟɋɬɟɩɟɤɨɞȼɚɬɪɨɝɚɫɧɨɝɞɨɦɚ

Ƚ

Ƚ
Ƚ
Ƚ
Ƚ

Ƚ

Ƚ

Ƚ

ɉɈɁ
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ɂɁȽɊȺȾȵȺɂɌȿɏɇɂɑɄɂɉɊȿȽɅȿȾɂɂɁȽɊȺȭȿɇɂɏɈȻȳȿɄȺɌȺ

300,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
5,000,000.00
500,000.00
4,000,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5,000,000.00

15,000,000.00
3,000,000.00

15,000,000.00
3,000,000.00

Ƚ ɂɡɝɪɚɞʃɚɜɨɞɨɜɨɞɧɟɦɪɟɠɟ ɆȻɚʃɚ±Ʉɨɧɚɪɟɜɨ ±ɧɚɫɬɚɜɚɤɪɚɞɨɜɚ

Ƚ

8,000,000.00

8,000,000.00
6,000,000.00

12,000,000.00

12,000,000.00

10,000,000.00

14,000,000.00

14,000,000.00

6,000,000.00

Ƚ

Ƚ

Ƚ

Ƚ

Ƚ

10,000,000.00

7,000,000.00

5,000,000.00

18,000,000.00
10,000,000.00

7,000,000.00

6,000,000.00
18,000,000.00
10,000,000.00

25,000,000.00

132,000,000.00
36,251,000.40
25,000,000.00

77,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00

ɂɁɆȿɇȺɂ
ȾɈɉɍɇȺ
ɉɊɈȽɊȺɆȺ
ɁȺ

600,000.00

0.00

ɉɊɈȽɊȺɆɁȺ
2018.

3,450,000.00

5,700,000.00

3,000,000.00

15,000,000.00

10,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

7,000,000.00

5,000,000.00

18,000,000.00
10,000,000.00

6,000,000.00

132,000,000.00
36,251,000.40
25,000,000.00

ȾɊɍȽȺ
ɂɁɆȿɇȺɂ
ȾɈɉɍɇȺ
ɉɊɈȽɊȺɆȺ
ɁȺ 

4,000,000.00

500,000.00

5,000,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

300,000.00

600,000.00

3,450,000.00

3,000,000.00

15,000,000.00

10,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,463,359.80

11,900,000.00

5,000,000.00

18,000,000.00

6,000,000.00

77,000,000.00
22,500,000.00
25,000,000.00

ɩɪɢɯɨɞɢɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

4,000,000.00

500,000.00

5,000,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

300,000.00

600,000.00

3,450,000.00

ɞɨɧɚɰɢʁɟɨɞ
ɫɬɪɚɧɢɯɞɪɠɚɜɚ

55,000,000.00
13,751,000.40

ɬɪɚɧɫɮɟɪɨɞ
ɞɪɭɝɨɝɧɢɜɨɚ
ɜɥɚɫɬɢ

992,738.20

1,945,264.00

ɞɨɧɚɰɢʁɟɨɞ
ɮɢɡɢɱɤɢɯɢ
ɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

ɩɪɢɦɚʃɚɨɞ
ɞɨɦɚʄɢɯ
ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

ɂɁȼɈɊɂɋɊȿȾɋɌȺȼȺ

7,000,000.00

10,000,000.00

ɧɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ
ɜɢɲɚɤɩɪɢɯɨɞɚɢɡ
ɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ

543,902.00

154,736.00

ɧɟɭɬɪɨɲɟɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɞɨɧɚɰɢʁɚ
ɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ

3,000,000.00

15,000,000.00

10,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

7,000,000.00

5,000,000.00

18,000,000.00
10,000,000.00

6,000,000.00

132,000,000.00
36,251,000.40
25,000,000.00

ɍɄɍɉɇɈ

4,000,000.00

500,000.00

5,000,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

300,000.00

600,000.00

3,450,000.00
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ɂɡɝɪɚɞʃɚɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɦɪɟɠɟɢɨɛʁɟɤɚɬɚɜɨɞɨɜɨɞɚɢɮɟɤɚɥɧɟ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɭɡɨɧɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢȳɄɉȼɨɞɨɜɨɞɚɧɚɩɪɟɞɥɨɝ
Ƚɪɚɞɫɤɨɝɜɟʄɚɫɚɧɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɦɨɛɚɜɟɡɚɦɚɢɡɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝ
ɩɥɚɧɫɤɨɝɩɟɪɢɨɞɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɦɪɟɠɟɢɨɛʁɟɤɚɬɚɜɨɞɨɜɨɞɚɢɮɟɤɚɥɧɟ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɢɡɜɚɧɡɨɧɟɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢȳɄɉȼɨɞɨɜɨɞɚɧɚɩɪɟɞɥɨɝ
Ƚɪɚɞɫɤɨɝɜɟʄɚɫɚɧɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɦɨɛɚɜɟɡɚɦɚɢɡɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝ
ɩɥɚɧɫɤɨɝɩɟɪɢɨɞɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɩɟɲɚɤɟ ɫɬɚɡɟ ɞɭɠ ɛɟɞɟɦɚ ɨɞ ɏɚɥɟ ɫɩɨɪɬɨɜɚ ɞɨ ɍɲʄɚ ɪɟɤɟ
Ɋɢɛɧɢɰɟɭɂɛɚɪ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɮɟɤɚɥɧɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɡɚɞɟɨɧɚɫɟʂɚ³ɏɢɝɢʁɟɧɫɤɢɡɚɜɨɞ´
ɍɥɢɰɚɋɥɨɛɨɞɚɧɚɉɟɧɟɡɢʄɚɨɞɛɪɞɨɛɪ ,,ɮɚɡɚ
ɇɚɫɬɚɜɚɤɢɡɝɪɚɞʃɟɮɟɤɚɥɧɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɭȺɞɪɚɧɢɦɚɞɭɠ
ɞɪɠɚɜɧɨɝɩɭɬɚ,$ɢɥɨɤɚɥɧɨɝɩɭɬɚɅ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɮɟɤɚɥɧɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɭɄɨɧɚɪɟɜɭ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɩɪɢɫɬɭɩɧɢɯɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɧɨɜɨɢɡɝɪɚɻɟɧɨɦɦɨɫɬɭɢɡɭɥɢɰɟ
Ƚ
ɀɢɜɨʁɢɧɚɅɚɡɢʄɚɋɨɥɭɧɰɚɢɡɚɜɪɲɟɬɚɤɪɚɞɨɜɚɧɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɢ

Ƚ ɂɡɝɪɚɞʃɚɚɬɥɟɬɫɤɨɝɫɬɚɞɢɨɧɚ
Ƚ Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɫɚɧɚɰɢʁɚɬɪɝɚɋɪɩɫɤɢɯɪɚɬɧɢɤɚ
Ƚ ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɊɭɞɧɢɱɤɟɭɥɢɰɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ Ɇɚɝɧɨɯɪɨɦ – Ʉɭɥɚɝɢʄɚ ɚɞɚ ɫɟɜɟɪɧɚ
Ƚ
ɝɪɚɞɫɤɚɨɛɢɥɚɡɧɢɰɚ
Ƚ ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɁɦɚʁɟɜɚɱɤɟɭɥɢɰɟ ɧɚɫɬɚɜɚɤɪɚɞɨɜɚ
Ƚ ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɍɫɤɨɱɤɟɭɥɢɰɟɭȽɪɞɢɰɢ
ɂɡɝɪɚɞʃɚʁɚɜɧɨɝɩɚɪɤɢɧɝɚ ɩɪɜɚɮɚɡɚ ɢɫɩɪɟɞɰɪɤɜɟɭȾɨɫɢɬɟʁɟɜɨʁ
Ƚ
ɭɥɢɰɢ

Ƚ

Ƚ

ɁȽɊȺȾȿɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂɈȻȳȿɄɌɂ   ɧɚɫɬɚɜɚɤ

ȼɊɋɌȺɊȺɋɏɈȾȺ

ɉɈɁ

Ƚ

Ƚ

Ƚ

Ƚ

Ƚ

Ƚ

Ƚ

Ƚ

ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɜɪɬɢʄɚÄɇɟɜɟɧ³ɢÄɆɥɚɞɨɫɬ³
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɚɦɛɭɥɚɧɬɢɭɋɚɦɚɢɥɚɦɚɢȼɢɬɚɧɨɜɰɭ
ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɝɟɪɨɧɬɨɥɨɲɤɨɝɰɟɧɬɪɚɭɆɚɬɚɪɭɲɤɨʁȻɚʃɢ
ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɦɨɫɬɚɧɚɊɢɛɧɢɰɢɤɨɞÄɂɞɢɥɟ³
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɨɛɚɜɟɡɟɢɡɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝɩɥɚɧɫɤɨɝɩɟɪɢɨɞɚɧɚɢɡɪɚɞɢ
ɬɟɯɧɢɱɤɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
ɉɪɨʁɟɤɚɬɤɪɭɠɧɨɝɬɨɤɚɧɚɂɛɚɪɫɤɨʁɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢɤɨɞɥɨɤɚɰɢʁɟɛɭɞɭʄɟɝ
ɩɨɝɨɧɚÄɅɟɨɧɢ³ɢɢɫɤʂɭɱɟʃɚɢɡɍɥɢɰɟȳɨɜɚɧɚȾɟɪɨɤɚ
ɉɪɨʁɟɤɚɬɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟɩɪɢɬɨɤɟɛɪɨʁɊɢɛɧɢɱɤɨɝɩɨɬɨɤɚɭɡɜɨɞɧɨɨɞ
ɍɥɢɰɟȭɭɪɟȾɭɤɢʄɚ
ɍɱɟɲʄɟɭɢɡɪɚɞɢɉɪɟɬɯɨɞɧɟɫɬɭɞɢʁɟɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢɫɚɝɟɧɟɪɚɥɧɢɦ
ɩɪɨʁɟɤɬɨɦɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚɝɪɚɞɚɤɪɚʂɟɜɚɢɡɝɪɚɞʃɨɦɜɫ
ɥɨɩɚɬɧɢɰɚ³
ɉɪɨʁɟɤɬɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚɡɚɨɞɜɨɻɟʃɟɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯɜɨɞɚɢɡ
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟɡɨɧɟÄɒɟɨɜɚɰ³
ɂɞɟʁɧɢɩɪɨʁɟɤɚɬɫɚɧɚɰɢʁɟɡɚɬɜɚɪɚʃɚɢɪɟɤɭɥɬɢɜɚɰɢʁɟɩɨɫɬɨʁɟʄɟ
ɧɟɫɚɧɢɬɚɪɧɟɞɟɩɨɧɢʁɟɫɦɟɬɥɢɲɬɚ±ɤɪɨɡɜɪɟɦɟ
ɉɪɨʁɟɤɚɬɩɪɢɤʂɭɱɟʃɚʁɚɜɧɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟɧɚɤɩɛɪɄɈ
Ʉɨɜɚɱɢɧɚɀɢɱɤɭɭɥɢɰɭ
Ƚɟɨɥɨɲɤɨɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɡɚɪɟɝɢɨɧɚɥɧɭɞɟɩɨɧɢʁɭ

Ƚ
Ƚ
Ƚ
Ƚ
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2,250,360.00

19,000,000.00
17,000,000.00
6,000,000.00
2,250,360.00

19,000,000.00
17,000,000.00

10,000,000.00

0.00

Ƚ ɂɡɝɪɚɞʃɚɫɩɨɦɟɧɢɤɚɋɬɟɮɚɧɭɉɪɜɨɜɟɧɱɚɧɨɦɧɚɌɪɝɭɋɜɟɬɨɝɋɚɜɟ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɭɥɢɱɧɟɮɟɤɚɥɧɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟɦɪɟɠɟɡɚɥɨɤɚɰɢʁɟɩɨɪɟɞ
Ƚ
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɨɝɩɭɬɚɄɪɚʂɟɜɨɊɚɲɤɚ
Ƚ ɂɡɝɪɚɞʃɚɲɤɨɥɟɋɜɟɬɢɋɚɜɚ
ɍɄɍɉɇɈȽ

15,000,000.00

0.00

Ɋɚɞɨɜɢɧɚɫɚɧɚɰɢʁɢɝɪɚɞɫɤɟɞɟɩɨɧɢʁɟɢɪɚɞɨɜɢɧɚɩɪɢɩɪɟɦɢɧɨɜɨɝ
ɩɨɡɚʁɦɢɲɬɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

Ƚ

3,500,000.00
50,000,000.00
790,299,578.54

0.00
0.00
535,000,000.00

50,000,000.00
790,299,578.54

3,500,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

104,550,360.00

19,000,000.00

7,000,000.00

6,000,000.00

441,605,435.10

3,500,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

1,781,075.30

102,300,000.00

6,000,000.00

17,000,000.00

19,000,000.00

7,000,000.00

6,000,000.00

9,000,000.00

3,000,000.00
7,000,000.00
13,500,000.00

7,500,000.00

7,300,000.00

3,000,000.00

5,000,000.00

1,000,000.00

1,811,000.00

500,000.00

20,000,000.00

500,000.00

500,000.00

20,000,000.00

60,000,000.00

60,000,000.00

50,000,000.00
118,751,000.40

500,000.00

4,438,002.20

1,000,000.00

120,000,000.00

100,000,000.00

20,000,000.00

27,469,284.70

2,218,924.70

6,000,000.00

2,250,360.00

2,250,360.00

18,035,856.14

189,000.00

35,175.00

17,113,043.14

50,000,000.00
790,299,578.54

3,500,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

104,550,360.00

2,250,360.00

6,000,000.00

17,000,000.00

19,000,000.00

7,000,000.00

6,000,000.00

9,000,000.00

3,000,000.00
7,000,000.00
13,500,000.00

7,500,000.00

7,300,000.00

3,000,000.00

5,000,000.00

1,000,000.00

3,000,000.00

1,035,175.00

180,000,000.00

500,000.00

500,000.00

57,113,043.14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

4,000,000.00

0.00

ɂɡɝɪɚɞʃɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɞɭɠɀɢɱɤɟɭɥɢɰɟɪɚɞɢɩɪɢɤʂɭɱɟʃɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɫɚʁɚɜɧɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟɧɚɤɩɛɪɄɈɄɨɜɚɱɢ

Ƚ

6,000,000.00

104,550,360.00

6,000,000.00

7,000,000.00

96,300,000.00

17,000,000.00

6,000,000.00

9,000,000.00

3,000,000.00
7,000,000.00
13,500,000.00

7,500,000.00

7,000,000.00

7,300,000.00

3,000,000.00

6,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

5,000,000.00

1,000,000.00

9,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

9,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,035,175.00
3,000,000.00

3,000,000.00
7,000,000.00
13,500,000.00

3,000,000.00

2,000,000.00

7,500,000.00

1,035,175.00

1,000,000.00

180,000,000.00

3,000,000.00
7,000,000.00
13,500,000.00

180,000,000.00

120,000,000.00

500,000.00

7,500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

7,300,000.00

500,000.00

500,000.00

57,113,043.14

7,300,000.00

57,113,043.14

25,000,000.00

0.00

ɁɚɜɪɲɟɬɚɤɪɚɞɨɜɚɧɚɢɡɝɪɚɞʃɢɞɟɱɢʁɟɝɜɪɬɢʄɚɧɚȻɟɪɚɧɨɜɰɭɫɚ
ɭɪɟɻɟʃɟɦɬɟɪɟɧɚɢɢɡɝɪɚɞʃɨɦɫɩɨʂɚɲʃɢɯɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ
ɊɟɝɭɥɚɰɢʁɢɥɟɜɟɨɛɚɥɟɂɛɪɚɭɄɪɚʂɟɜɭɨɞ³ɋɬɚɪɨɝȳɚɫɟɧɚ´ɩɪɟɦɚ
ɛɟɧɡɢɧɫɤɨʁɩɭɦɩɢɭɑɢɛɭɤɨɜɰɭɡɚʁɟɞɧɢɱɤɚɢɡɝɪɚɞʃɚɫɚȳȼɉ
ɋɪɛɢʁɚɜɨɞɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɞɟɫɧɨɨɛɚɥɧɨɝɧɚɫɢɩɚɭɀɢɱɤɨɦɩɨʂɭɩɨɪɟɞɪɟɤɟɂɛɚɪ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɚɢɡɝɪɚɞʃɚɫɚȳȼɉɋɪɛɢʁɚɜɨɞɟ
ɇɚɛɚɜɤɚɅȿȾɫɜɟɬɢʂɤɢɢɫɢɫɬɟɦɚɡɚɧɚɞɡɨɪɢɭɩɪɚɜʂɚʃɟɡɚɭɥɢɱɧɨ
ɨɫɜɟɬʂɟʃɟɝɪɚɞɚɄɪɚʂɟɜɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚʁɚɜɧɨɝɨɫɜɟɬʂɟʃɚɧɚɩɪɟɞɥɨɝȽɪɚɞɫɤɨɝɜɟʄɚɫɚ
ɧɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɦɨɛɚɜɟɡɚɦɚɢɡɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝɩɥɚɧɫɤɨɝɩɟɪɢɨɞɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɜɨʁɧɢɱɤɟɤɚɩɟɥɟɧɚɑɟɦɟɪɧɭ
ɂɡɪɚɞɚɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɜɨɞɨɜɨɞɚɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɡɚɦɚɝɚɰɢɧɫɤɢɩɪɨɫɬɨɪ
ɡɚɩɨɬɪɟɛɟɐɪɜɟɧɨɝɤɪɫɬɚɧɚɄɉɄɈɄɪɚʂɟɜɨ
ɊɚɞɨɜɢɧɚɩɪɨɲɢɪɟʃɭɝɪɨɛʂɚȻɚɪɭɬɚɧɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɩɥɚɬɨɚɢɭɪɟɻɟʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚɨɤɨɧɨɜɨɢɡɝɪɚɻɟɧɨɝɨɛʁɟɤɬɚ
ɞɟɱɢʁɟɝɨɞɦɚɪɚɥɢɲɬɚ³Ƚɨɱ´ɧɚȽɨɱɭ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɨɛɚɜɟɡɟɢɡɩɪɟɬɯɨɞɧɟɝɨɞɢɧɟ ɡɚɜɪɲɟɬɚɤɪɚɞɨɜɚ
ɬɟɯɧɢɱɤɢɩɪɢʁɟɦɢɤɨɧɚɱɧɢɨɛɪɚɱɭɧɢɢɞɪ
ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɭɥɢɰɟɭȽɪɞɢɰɢɤɨʁɚɫɩɚʁɚɭɥɢɰɭɀɢɜɨʁɢɧɚɅɚɡɢʄɚ
ɋɨɥɭɧɰɚɫɚɤɪɭɠɧɢɦɬɨɤɨɦɧɚɢɛɚɪɫɤɨʁɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɦɨɫɬɚɧɚɩɭɬɭɑɭɤɨʁɟɜɚɰ±ȽɥɟɞɢʄɭȽɨɞɚɱɢɰɢɫɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɦɪɟɝɭɥɚɰɢʁɨɦɩɨɬɨɤɚȽɭɲɚɜɚɰ
ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɁɦɚʁɟɜɚɱɤɟɭɥɢɰɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚʁɚɜɧɟɪɚɫɜɟɬɟɧɚȻɟɪɚɧɨɜɰɭ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɜɨɞɨɜɨɞɧɟɦɪɟɠɟ ɆȻɚʃɚ±Ʉɨɧɚɪɟɜɨ
ɊɟɝɭɥɚɰɢʁɢɥɟɜɟɨɛɚɥɟɂɛɪɚɭɄɪɚʂɟɜɭɨɞ³ɋɬɚɪɨɝȳɚɫɟɧɚ´ɩɪɟɦɚ
ɛɟɧɡɢɧɫɤɨʁɩɭɦɩɢɭɑɢɛɭɤɨɜɰɭɡɚʁɟɞɧɢɱɤɚɢɡɝɪɚɞʃɚɫɚȳȼɉ
ɋɪɛɢʁɚɜɨɞɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɞɟɫɧɨɨɛɚɥɧɨɝɧɚɫɢɩɚɭɀɢɱɤɨɦɩɨʂɭɩɨɪɟɞɪɟɤɟɂɛɚɪ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɚɢɡɝɪɚɞʃɚɫɚȳȼɉɋɪɛɢʁɚɜɨɞɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɩɚɪɤɢɧɝɚɢɡɚɡɝɪɚɞɟɈɫɧɨɜɧɨɝɫɭɞɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟɆɚɝɧɨɯɪɨɦ±Ʉɭɥɚɝɢʄɚɚɞɚ ɫɟɜɟɪɧɚ
ɝɪɚɞɫɤɚɨɛɢɥɚɡɧɢɰɚ 
ɂɡɝɪɚɞʃɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟɆɚɝɧɨɯɪɨɦ±Ʉɭɥɚɝɢʄɚɚɞɚ ɫɟɜɟɪɧɚ
ɝɪɚɞɫɤɚɨɛɢɥɚɡɧɢɰɚ ɨɞɫɬɚɰɢɨɧɚɠɟɞɨɤɦ
ɈɛʁɟɤɚɬɞɟɱʁɟɨɞɦɚɪɚɥɢɲɬɟȽɨɱ
ɉɪɨʁɟɤɚɬɢɡɨɛɥɚɫɬɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɡɚɭɥɢɰɭȾɭɲɚɧɚ
ɉɨɩɨɜɢʄɚ

ɂɡɝɪɚɞʃɚʁɚɜɧɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟɫɚɧɟɞɨɫɬɚʁɭʄɨɦɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦɧɚ
ɤɩɛɪɄɈɄɨɜɚɱɢɫɚɩɪɢɤʂɭɱɤɨɦɧɚɀɢɱɤɭɭɥɢɰɭɥɨɤɚɰɢʁɟ
Ƚ
ȼɨʄɚɪɟɜɟɅɢɜɚɞɟɢɡɚɩɨɬɪɟɛɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɩɪɨɝɪɚɦɚɢɡɝɪɚɞʃɟ
ɫɬɚɧɨɜɚɡɚɩɪɢɩɚɞɧɢɤɟɫɧɚɝɚɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ

Ƚ

Ƚ

Ƚ

Ƚ

Ƚ

Ƚ

Ƚ

Ƚ

Ƚ

Ƚ
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ɈȻȿɁȻȿȭɂȼȺȵȿɁȿɆȴɂɒɌȺ 

ȼɊɋɌȺɊȺɋɏɈȾȺ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟɧɚɤɩɛɪɄɈɄɪɚʂɟɜɨ
Ɂɦɚʁɟɜɚɱɤɚɭɥɢɰɚ
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɚɭɬɨɛɭɫɤɟɫɬɚɧɢɰɟ
Ʉɨɦɚɫɚɰɢʁɚ
ɇɚɫɬɚɜɚɤɍɥɢɰɟȼɭɤɚɄɚɪɚʇɢʄɚ ɤɩɛɪɄɈɄɪɚʂɟɜɨ
ɍɥɢɰɚɌɨɦɢɫɥɚɜɚȺɧɞɪɢʄɚȹɢɝɢʁɚ ɤɩɛɪɄɈɄɪɚʂɟɜɨ
Ɉɛɟɡɛɟɻɟʃɟɡɟɦʂɢɲɬɚɪɚɞɢɢɡɝɪɚɞʃɟʁɚɜɧɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟɫɚ
ɧɟɞɨɫɬɚʁɭʄɨɦɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦɧɚɤɩɛɪɄɈɄɨɜɚɱɢɫɚ
Ⱦ ɩɪɢɤʂɭɱɤɨɦɧɚɀɢɱɤɭɭɥɢɰɭɥɨɤɚɰɢʁɟȼɨʄɚɪɟɜɟɅɢɜɚɞɟɢɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɩɪɨɝɪɚɦɚɢɡɝɪɚɞʃɟɫɬɚɧɨɜɚɡɚɩɪɢɩɚɞɧɢɤɟ
ɫɧɚɝɚɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
Ⱦ ȾɟɨȻɨɪɚɱɤɟɭɥɢɰɟ ɩɪɢɥɚɡɩɚɪɰɟɥɢ
ɍɄɍɉɇɈȾ

Ⱦ
Ⱦ
Ⱦ
Ⱦ
Ⱦ
Ⱦ

ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɧɚɤɩ
ɢɄɈɊɚɬɢɧɚ

73,000,000.00

73,000,000.00

ɉɊɈȽɊȺɆɁȺ
2018.

73,000,000.00

73,000,000.00

ɂɁɆȿɇȺɂ
ȾɈɉɍɇȺ
ɉɊɈȽɊȺɆȺɁȺ
2018.

73,000,000.00

73,000,000.00

ȾɊɍȽȺɂɁɆȿɇȺ
ɂȾɈɉɍɇȺ
ɉɊɈȽɊȺɆȺɁȺ
2018.

73,000,000.00

73,000,000.00

ɩɪɢɯɨɞɢɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

0.00

ɞɨɧɚɰɢʁɟɨɞ
ɫɬɪɚɧɢɯɞɪɠɚɜɚ

0.00

ɬɪɚɧɫɮɟɪɨɞ
ɞɪɭɝɨɝɧɢɜɨɚ
ɜɥɚɫɬɢ

0.00

ɞɨɧɚɰɢʁɟɨɞ
ɮɢɡɢɱɤɢɯɢ
ɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

0.00

ɩɪɢɦɚʃɚɨɞ
ɞɨɦɚʄɢɯ
ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

ɂɁȼɈɊɂɋɊȿȾɋɌȺȼȺ

0.00

0.00

ɧɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ
ɧɟɭɬɪɨɲɟɧɚ
ɜɢɲɚɤɩɪɢɯɨɞɚɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜɚɞɨɧɚɰɢʁɚ
ɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ

73,000,000.00

73,000,000.00

ɍɄɍɉɇɈ
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Ⱦ

Ⱦ ɊɟɝɭɥɚɰɢʁɚɤɨɪɢɬɚɪɟɤɟɆɚɤɜɟɭɒɟɨɜɰɭ
ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɨɞɍɥɢɰɟȳɨɜɚɧɚȾɟɪɨɤɚɞɨɍɥɢɰɟɋɥɨɛɨɞɚɧɚ
Ⱦ
ɉɟɧɟɡɢʄɚ ɨɞɜɨɞɨɬɨɪʃɚɞɨɧɚɫɟʂɚɏɢɝɢʁɟɧɫɤɢɡɚɜɨɞ
Ⱦ ɉɪɢɫɬɭɩɧɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɨɛɞɚɧɢɲɬɭɢɡɄɚɪɚɻɨɪɻɟɜɟɭɥɢɰɟ
Ⱦ ɈɞɜɨɻɟʃɟɮɟɤɚɥɧɢɯɜɨɞɚɧɚɫɟʂɚɄɨɧɚɪɟɜɨ
Ⱦ ɍɥɢɰɚɋɬɟɜɚɧɚɎɢɥɢɩɨɜɢʄɚɢɉɟʄɢɧɫɤɚɭɥɢɰɚ
Ⱦ ȳɚɜɧɚɝɚɪɚɠɚɭɍɥɢɰɢȼɨʁɜɨɞɟɋɬɟɩɟɤɨɞȼɚɬɪɨɝɚɫɧɨɝɞɨɦɚ
Ⱦ ȳɚɜɧɢɩɚɪɤɢɧɝɭɡɚɥɟɻɭɈɦɥɚɞɢɧɫɤɟɭɥɢɰɟɢɡɚɊɉɄɄɪɚʂɟɜɨ
Ⱦ ɍɪɟɻɟʃɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɭɚɧɟɤɫɭɄɢɮɥɟ
Ⱦ 0ɊɋɊɚɬɢɧɚȺɞɪɚɧɢɢɑɢɛɭɤɨɜɚɰɄɨɧɚɪɟɜɨɢɞɪ
Ⱦ Ɂɚɲɬɢɬɧɢɧɚɫɢɩɢɭɀɢɱɤɨɦɩɨʂɭ
Ⱦ ɄɨɥɟɤɬɨɪɮɟɤɚɥɧɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɡɚɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɨɝɨɧɟɭɌɚɜɧɢɤɭ
Ⱦ ɉɟɲɚɱɤɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ ɩɚɫɚɠɢ ɭɰɟɧɬɪɚɥɧɨʁɝɪɚɞɫɤɨʁɡɨɧɢ
Ⱦ ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟɡɨɧɟ
Ⱦ ɐɟɧɬɪɚɥɧɨɧɚɫɟʂɟɭɍɲʄɭɭɍɥɢɰɢɂɛɚɪɫɤɢɯɪɭɞɚɪɚ
Ⱦ ɋɟɨɫɤɚɝɪɨɛʂɚ
Ⱦ ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɫɚɬɪɨɬɨɚɪɨɦɧɚɤɩɛɪɄɈɄɪɚʂɟɜɨ
Ⱦ ɍɥɢɰɚɉɪɟɞɨɥɫɤɚ
Ⱦ ɇɚɫɢɩɭȽɪɞɢɰɢ
Ⱦ ɍɥɢɰɚɆɢɥɚɧɚȾɢɪɚ
Ⱦ ɍɥɢɰɚ;,,ɤɨɜɚɧɥɭɱɤɚ
Ⱦ ɉɪɟɧɟɬɟɨɛɚɜɟɡɟɢɡɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝɩɥɚɧɫɤɨɝɩɟɪɢɨɞɚ
Ⱦ ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɧɚɤɩɛɪɢɄɈɄɪɚʂɟɜɨ
Ⱦ ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɧɚɤɩɛɪɄɈɄɪɚʂɟɜɨ
ɋɟɜɟɪɧɚɝɪɚɞɫɤɚɨɛɢɥɚɡɧɢɰɚɫɚɩɨɬɪɟɛɧɢɦɩɪɢɤʂɭɱɧɢɦ
Ⱦ
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɦɚ
Ⱦ Ʌɨɤɚɥɧɢɩɭɬȼɪɞɢɥɚ±Ʌɨɩɚɬɧɢɰɚ

Ⱦ ɉɪɢɫɬɭɩɧɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɡɚɝɪɨɛʂɟȻɚɪɭɬɚɧɚɩɨɪɟɞɋɩɨɦɟɧɩɚɪɤɚ

Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɡɟɦʂɢɲɬɚɭɫɜɪɯɭɢɡɝɪɚɞʃɟɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ±ɞɟɨɝɪɚɞɫɤɨɝɩɪɫɬɟɧɚɤɪɨɡɐɪɤɜɢɧɟɭɊɢɛɧɢɰɢ
ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ±ɞɟɨɝɪɚɞɫɤɨɝɩɪɫɬɟɧɚɤɪɨɡɋɢʁɚʄɟɩɨʂɟ
Ⱥɭɬɨɞɪɨɦɫɤɚɭɥɢɰɚ
ȳɚɜɧɢɩɚɪɤɢɧɝɧɚɤɩɛɪɄɈɄɪɚʂɟɜɨ ɡɚɩɨɬɪɟɛɟɆɭɡɢɱɤɟ
Ⱦ
ɲɤɨɥɟ
Ⱦ ɍɥɢɰɚɌɨɦɢɫɥɚɜɚȺɧɞɪɢʄɚȹɢɝɢʁɚɢɛɭɞɭʄɚɆɢɥɭɬɢɧɨɜɚɭɥɢɰɚ

Ⱦ
Ⱦ
Ⱦ
Ⱦ

Ⱦ

ɉɈɁ
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180,000,000.00
58,500,000.00
353,207,320.00
790,299,578.54
73,000,000.00
1,455,006,898.54

1,198,800,000.00

ɂɁɆȿɇȺɂȾɈɉɍɇȺ
ɉɊɈȽɊȺɆȺɁȺ

180,000,000.00
58,500,000.00
352,300,000.00
535,000,000.00
73,000,000.00

ɉɊɈȽɊȺɆɁȺ

1,455,006,898.54

180,000,000.00
58,500,000.00
353,207,320.00
790,299,578.54
73,000,000.00

ȾɊɍȽȺɂɁɆȿɇȺɂ
ȾɈɉɍɇȺɉɊɈȽɊȺɆȺ
ɁȺ 
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ɋɤɭɩɲɬɢɧɚɝɪɚɞɚɄɪɚʂɟɜɚ
Ȼɪɨʁ,
Ⱦɚɧɚɫɟɩɬɟɦɛɪɚɝɨɞɢɧɟ

ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɋɤɭɩɲɬɢɧɟɝɪɚɞɚɄɪɚʂɟɜɚ
ɇɟɧɚɞɆɚɪɤɨɜɢʄɞɢɩɥɢɧɠɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɫɪ

Ⱦɪɭɝɟ ɢɡɦɟɧɟ ɢ ɞɨɩɭɧɟ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɭɪɟɻɢɜɚʃɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ 2018. ɝɨɞɢɧɭ ɫɬɭɩɚʁɭ ɧɚ ɫɧɚɝɭ ɞɚɧɨɦ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚ ɭ

ɍɄɍɉɇɈȺȻȼȽȾ

ɋɌȺɅɇɂɌɊɈɒɄɈȼɂ 
ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȿɍɋɅɍȽȿ 
ɌȿɄɍȶȿɉɈɉɊȺȼɄȿɂɈȾɊɀȺȼȺȵȿ 
ɁȽɊȺȾȿɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂɈȻȳȿɄɌɂ 
ɈȻȿɁȻȿȭɂȼȺȵȿɁȿɆȴɂɒɌȺ 

ȼɊɋɌȺɊȺɋɏɈȾȺ

„ɋɥɭɠɛɟɧɨɦɥɢɫɬɭɝɪɚɞɚɄɪɚʂɟɜɚ“.

Ⱥ
Ȼ
ȼ
Ƚ
Ⱦ

Ɋɟɞ
ɛɪ

ɊȿɄȺɉɂɌɍɅȺɐɂȳȺ
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274.
На основу члана 99. став 2. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС», број 72/09, 81/09испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС,
98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/14),
члана 26. став 1. тачка 7. Статута града
Краљева („Службени лист града Краљева“ 7/18) и члана 6. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града
Краљева», број 11/15),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 21. и 24. септембра 2018. године,
донела је
ДОПУНУ ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

24. септембар 2018. године

су дати у дигиталној форми и саставни су
део ове допуне Програма, коју је сачинило
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево» из Краљева.
IV
Ова допуна Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Краљева ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања „Службеном листу града Краљева”.
Скупштина града Краљева
Број: 011-315/2018-I
Дана: 24. септембра 2018. године
Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

I
Овом допуном Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Краљева, одређује се локација, односно
кат. парцела која се као градско грађевинско земљиште у јавној својини града
Краљева отуђује.
II
Овом допуном Програма отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини
града Краљева обухваћена је једна локација и то:
• Поред спортске хале у Рибници“ кат.
парцела број 3980/8 КО Краљево, укупне
површине 1.07.76 ха.
III
Саставни део ове допуне Програма
отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини града Краљева је и опис локације,
инфраструктурна опремљеност, урбанистички показатељи, копија плана и извод
из листа непокретности, извод из планског
акта и приказ на фото - орт подлози који

275.
На основу члана 39. став 6. Пословника
о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 25/16),
Одељење за послове органа Града Градске управе града Краљева израђује

РЕШЕЊЕ
I
Утврђује се да је Марици Мијајловић
престала функција заменика градоначелника града Краљева даном одржавања
седнице Скупштине града Краљева 21.
септембра 2018. године, на основу писане оставке поднете дана 28. августа 2018.
године.
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Краљева”.

24. септембар 2018. године
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О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за израду овог акта садржан је у одредбама члана 39. став 6.
Пословника о раду Скупштине града
Краљева („Службени лист града Краљева”, број 25/16), којимa је утврђено да, у
случају подношења оставке, заменику
градоначелника или члану Градског већа
престаје функција даном одржавања седнице на којој је поднео оставку, односно
на првој наредној седници Скупштине,
ако је оставку поднео у времену између
две седнице, као и да се о поднетој оставци не отвара претрес, нити се гласа, већ
се престанак функције само утврђује, а
организациона јединица Управе надлежна
за послове Скупштине израђује акт о престанку функције.
Марица Мијајловић, досадашњи заменик градоначелника града Краљева,
поднела је писану оставку на ту функцију дана 28. августа 2018. године, па је
Скупштина града Краљева на седници
одржаној дана 21. септембра 2018. године, утврдила да је именованој престала
функција заменика градоначелника града
Краљева, те је Одељење за послове органа
Града Градске управе града Краљева-Одсек за послове Скупштине града, у складу
са напред наведеним, израдило наведени
акт.
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276.

На основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС’’, број 15/16), члана 27. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа „Водовод“ Краљево („Службени лист града Краљева’’, број
25/16, 30/16 и 12/18) и члана 26. тачка 11.
Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева’’, број 7/18-пречишћен
текст),
Скупштина града Краљева на седници
одржаној дана 21. и 24. септембра 2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на измену Статута
Јавног комуналног предузећа „Водовод“
Краљево, донету Одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа о изменама Статута
Јавног комуналног предузећа „Водовод“
Краљево број 2023/5 од 25. јуна 2018. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Краљева’’.

Скупштина града Краљева
Број: 02-47/2018-I
Дана: 21.септембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

Скупштина града Краљева
Број: 011-306/ 2018-I
Дана: 24. септембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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278.

277.

На основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, број 15/16), члана 27. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа „Чистоћа” Краљево
(„Службени лист града Краљева”, број
25/16, 30/16 и 12/18) и члана 26. тачка 11.
Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева”, број 7/18 - пречишћен
текст),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 21. и 24. септембра 2018.
године донела је

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Статут о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа” Краљево, донет
Одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа број 3400/1 од 29. јуна 2018. године.

II

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члана 26. тачка
12. Статута града Краљева („Службени
лист града Краљева’’, број 15/13-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 21. и 24. септембра 2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Центра локалних
услуга града Краљева из Краљева, коју је
донео Привремени Управни одбор Центра
локалних услуга града Краљева из Краљева, на седници одржаној дана 25.07.2018.
године, под бројем 10-2.
II

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Краљева”.

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Краљева”.

Скупштина града Краљева
Број: 011-307/2018-I
Дана: 24. септембра 2018. године

Скупштина града Краљева
Број: 011- 308/2018-I
Дана: 24. септембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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280.

279.

На основу члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14-др.
закон, 101/16-др.закон, 47/18) и члана 26.
тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 7/18-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 21. и 24. септембра 2018. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Статут Јавне установе „Туристичка организација Краљева“
из Краљева, усвојен Одлуком Управног
одбора Јавне установе број 11/18 на седници одржаној дана 15.09.2018.године.

II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Краљева”.

На основу члана 26. тачка 9. и члана
121. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 7/18-пречишћен текст), члана 24. и члана 30. алинеја 1. Споразума о заједничком вршењу
послова управљања комуналним отпадом
„Регион Краљево“ („Службени лист града
Краљева“, број 22/16), члана 37. став 2.
Уговора о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим
отпадом на територијама града Краљево и
општина Врњачка Бања, Параћин, Рашка,
Трстеник, усвојеног Одлуком Скупшине
града Краљева број 011-187/2016-III од 3.
10. 2016. године („Службени лист града
Краљева“, број 27/16),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 21. и 24. септембра 2018. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм пословања за 2018. годину Регионалног центра
за управљање комуналним отпадом „Регион Краљево“ доо Краљево.
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Краљева”.

Скупштина града Краљева
Број: 011-320/2018-I
Дана: 24. септембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

Скупштина града Краљева
Број:011-309/2018-I
Дана:24. септембра 2018.године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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282.

281.
На основу члана 26. тачка 9. и члана
121. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 7/18-пречишћен текст), члана 24. и 29. Споразума о
заједничком вршењу послова управљања
комуналним отпадом „Регион Краљево“
(„Службени лист града Краљева“, број
22/16), члана 37. став 2. Уговора о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим отпадом на
територијама града Краљево и општина
Врњачка Бања, Параћин, Рашка, Трстеник, усвојеног Одлуком Скупшине града Краљева број 011-187/2016-III од 3.
10. 2016. године („Службени лист града
Краљева“, број 27/16),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 21. и 24. септембра 2018. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку о именовању Срђана Мурганића за директора
Регионалног центра за управљање комуналним отпадом „Регион Краљево“ доо
Краљево, коју је под бројем 22/18 донела Скупштина Регионалног центра за
управљање комуналним отпадом „Регион
Краљево“ доо Краљево на седници одржаној 20. 04. 2018. године.

На основу члана 58. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”,
број 15/16) и члана 26. тачке 9. и 11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 7/18-пречишћен текст),
разматрајући Одлуку Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Водовод“
Краљево број 2023/3 од 25.06.2018.године,
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 21. и 24. септембра 2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Краљево број 2023/3 од 25.06.2018.
године о расподели исказане добити за
2017.годину у износу од 4.571.272,52 динара и то: 50% у износу од 2.285.636,26
динара уплатити оснивачу и 50% у износу од 2.285.636,26 динара распоредити на
увећање основног капитала.

II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Краљева”.

II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Краљева”.
Скупштина града Краљева
Број:011-310/2018- I
Дана:24. септембра 2018.године
Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

Скупштина града Краљева
Број: 011-311/2018-I
Дана: 24. септембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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284.

283.

На основу члана 58. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”,
број 15/16) и члана 26. тачке 9. и 11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 7/18-пречишћен текст),
разматрајући Одлуку Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Путеви“
Краљево број 1041 од 28.06.2018. године,
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 21. и 24. септембра 2018.
године, донела је

На основу члана 58. Закона о јавним
предузећима („Службени лист број 15/16)
и члана 26. став 1. тачке 9. и 11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева” број 7/18-пречишћен текст),
разматрајући Одлуку Надзорног одбора
Јавног енергетског предузећа „Топлана“
Краљево, број 902 од 01.06.2018. године,
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 21. и 24. септембра 2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Путеви“ Краљево број 1041 од
28.06.2018. године о расподели исказаног нето добитка по финансијским извештајима за 2017. годину у износу од
7.313.566,00, и то оснивачу део од 50% у
износу од 3.656.783,00, а осталих 50% на
учешће запослених у добити део од 25%
у износу од 1.828.391,50 динара и за повећање основног капитала предузећа део
од 25% у износу од 1.828.391,50 динара.
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Краљева”.
Скупштина града Краљева
Број: 011-312/2018-I
Дана: 24. септембра 2018. године
Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног енергетског предузећа „Топлана“ Краљево број 902 од
01.06.2018. године о расподели добити по
финансијском извeштају за 2017. године
у износу од 15.184.250,68 динара, којом се
покривају губици из претходних година.
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Краљева”.

Скупштина града Краљева
Број: 011-313/2018-I
Дана: 24. септембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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286.

285.

На основу члана 58. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”,
број 15/16) и члана 26. тачке 9. и 11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 7/18-пречишћен текст),
разматрајући Одлуку Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“
Краљево број 3263 од 22.06.2018. године,
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 21. и 24. септембра 2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
I

На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС», број
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон,
47/18), члана 18. Закона о јавним службама („Службени гласник РС», број 42/91,
71/94, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона, 83/14-др.закон),
члана 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева», број
7/18-пречишћен текст) и члана 38. Статута Дечјег одмаралишта „Гоч“ из Краљева
од 14. јула 2017. године,
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 21. и 24. септембра 2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа” Краљево број 3263 од
22.06.2018. године, о расподели остварене добити по финансијском извештају за
2017. године у износу од 5.318.724,02 динара, којом се врши покриће дела губитка
из 2011. године.

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДЕЧЈЕГ
ОДМАРАЛИШТА „ГОЧ»
ИЗ КРАЉЕВА

II

Утврђује се да Ивану Милићу престаје
функција вршиоца дужности директора
Дечјег одмаралишта „Гоч“ из Краљева, из
разлога истека периода на који је именован.

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Краљева”.

I

II
Скупштина града Краљева
Број: 011-314/2018-I
Дана: 24. септембра 2018. године

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Краљева «.
О б р а з л о ж е њ е

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 32. тачка 9. За-

24. септембар 2018. године
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кона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члану 26. тачка
12. Статута града Краљева („Службени
лист града Краљева», број 7/18-пречишћен
текст), којима је утврђено да скупштина јединице локалне самоуправе, између
осталог, именује и разрешава директоре установа, организација и служби чији
је оснивач, а чланом 18. Закона о јавним
службама („Службени гласник РС», број
42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05-испр.
др.закона, 83/05-испр.др.закона, 83/14-др.
закон), утврђено је да директора установе
именује и разрешава оснивач.
Чланом 38. Статута Дечјег одмаралишта „Гоч“ из Краљева прописано је да
ће се вршилац дужности директора именовати ако на место директора Установе
није могао да буде благовремено именован
директор или директору престане функција пре истека мандата или разрешењем;
да се вршилац дужности може именовати
до избора директора Установе, на период
који не може бити дужи од једне године.
С обзиром на истек мандата досадашњег вршиоца дужности директора
Дечјег одмаралишта „Гоч“ из Краљева,
као и да је Управни одбор Дечјег одмаралишта „Гоч“ из Краљева спровео јавни
конкурс за избор директора Установе и
оснивачу дао предлог за именовање директора Установе, одлучено је као у диспозитиву решења.
Ово решење је коначно.
Упуство о правном средству: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду у Краљеву у року од 60 дана од
дана пријема решења.

Скупштина града Краљева
Број:02-49/2018-I
Дана: 24. септембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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287.

На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС», број
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон,
47/18), члана 18. Закона о јавним службама („Службени гласник РС», број 42/91,
71/94, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона, 83/14-др.закон),
члана 49. став 3. Закона о друштвеној бризи о деци („Службени гласник РС», број
49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94,
48/94, 25/96, 29/01, 16/02-др.закон, 62/03др.закон, 64/03-испр.др.закона,101/05-др.
закон, 18/10-др.закон, 113/17-др.закон) и
члана 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева», број
7/18-пречишћен текст), у складу са чланом
26, 33. и 34.Статута Дечјег одмаралишта
„Гоч’’ из Краљева од 14. јула 2017. године,
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 21. и 24. септембра 2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ДЕЧЈЕГ ОДМАРАЛИШТА „ГОЧ’’
ИЗ КРАЉЕВА
I
Именује се Иван Милић, професор физичке културе из Краљева, за директора
Дечјег одмаралишта „Гоч’’ из Краљева, на
период од четири године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу града Краљева’’.
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Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члану 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева», број 7/18-пречишћен текст), којима је утврђено да
скупштина јединице локалне самоуправе,
између осталог, именује и разрешава директоре установа, организација и служби
чији је оснивач.
Чланом 49. став 3. Закона о друштвеној
бризи о деци („Службени гласник РС»,
број 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94,
48/94, 25/96, 29/01, 16/02-др.закон, 62/03др.закон, 64/03-испр.др.закона,101/05-др.
закон, 18/10-др.закон, 113/17-др.закон),
прописани су услови за именовање директора установе-висока или виша школска спрема просветног, педагошког, психолошког, социолошког, социјалног или
здравственог смера. Чланом 26. Статута
Дечјег одмаралишта „Гоч’’ из Краљева од
14. јула 2017. године прописано је да директора Установе именује оснивач, на основу спроведеног јавног конкурса; чланом
33. Статута утврђено је да Управни одбор
даје предлог оснивачу за именовање директора Установе, а чланом 34. Статута утврђени су услови за именовање директора:
да је лице пунолетно и пословно способно, да има високо или више образовање
просветног, педагошког, психолошког, социолошког, социјалног или здравственог
смера и да има најмање пет година радног
искуства, од чега три године на пословима
за које је основана Установа или најмање
три године на руководећим положајима.
Управни одбор Дечјег одмаралишта
„Гоч’’ из Краљева је расписао и објавио
јавни конкурс, на који је поднета једна
пријава, и на седници утврдио да кандидат испуњава услове из јавног конкурса.
Након изјашњавања гласањем о кандидату, Управни одбор је донео одлуку да се
Скупштини града Краљева предложи да
за директора Дечјег одмаралишта „Гоч’’

24. септембар 2018. године

из Краљева именује Ивана Милића, професора физичке културе из Краљева.
Ово решење је коначно.
Упуство о правном средству: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду у Краљеву у року од 60 дана од
дана пријема решења.
Скупштина града Краљева
Број:02-50/2018-I
Дана: 24. септембра 2018. године
Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

288.
На основу члана 32. тачка 9. и члана
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС», број 129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18),
члана 130, 137. и 139. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС», број
107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12,
45/13, 93/14, 96/15, 106/15, 113/17-др.закон), члана 26. тачка 12. Статута града
Краљева („Службени лист града Краљева», број 7/18-пречишћен текст) и члана
25. и 30. Статута Дома здравља „Краљево“
из Краљева од 11. априла 2014. године,
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 21. и 24. септембра 2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДВА
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА И
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА „КРАЉЕВО’’
ИЗ КРАЉЕВА
I
Утврђује се престанак мандата у Управном одбору Дома здравља „Краљево“ из
Краљева:
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1. др Марији Ивановић, члану,
2. др Сузани Павловић, члану,
из разлога истека периода на који су
именоване.
II
Именују се за чланове Управног одбора
Дома здравља „Краљево“ у Краљеву:
1. др Марија Ивановић, спец. опште медицине, запослена у Дому здравља „Краљево“ из Краљева,
2. др Сузана Павловић, стоматолог, запослена у Дому здравља „Краљево“ из
Краљева.
III
Утврђује се престанак мандата у Надзорном одбору Дома здравља „Краљево“ из Краљева Драгани Вујовић, члану,
представнику локалне самоуправе, из разлога истека периода на који је именована.
IV
Именује се Игор Ристовић, машински
техничар из Краљева, за члана Надзорног
одбора Дома здравља „Краљево“ из Краљева, представник локалне самоуправе.
V
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу града Краљева».
О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у члану 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16др.закон, 47/18) и члану 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева «, број 7/18-пречишћен текст),
којимa је утврђено да скупштина јединице
локалне самоуправе, између осталог, именује и разрешава управне и надзорне одборе јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач.
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Чланом 130. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС», број
107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12,
45/13, 93/14, 96/15, 106/15, 113/17-др.закон), утврђено је да чланове управног и
надзорног одбора здравствене установе
именује и разрешава оснивач. Чланом 137.
Закона и чланом 25. Статута Дома здравља
„Краљево“ из Краљева прописано је да
управни одбор у дому здравља има пет
чланова, од којих су два члана из здравствене установе, на предлог Стручног
савета, и три члана представника оснивача, као и да најмање један члан из реда
запослених у управном одбору мора бити
здравствени радник са високом стручном
спремом, и да се чланови управног одбора
здравствене установе именују на период
од четири године, а чланом 139. Закона и
чланом 29. Статута Дома здравља „Краљево“ из Краљева утврђено је да надзорни
одбор у дому здравља има три члана, од
којих је један члан из здравствене установе, а два члана представници оснивача
и да се чланови надзорног одбора здравствене установе именују на период од четири године.
С обзиром на истек периода на који
су именована два члана Управног одбора Дома здравља „Краљево“ из Краљева
из реда запослених, Стручни савет Дома
здравља „Краљево“ из Краљева поднео је
предлог за је именовање два члана Управног одбора.
Овлашћени предлагач предложио је
именовање члана Надзорног одбора испред оснивача, из разлога истека периода
на који је досадашњи члан Надзорног одбора именован.
Упуство о правном средству: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду у Краљеву у року од 60 дана од
дана пријема решења.
Скупштина града Краљева
Број:02-51/2018-I
Дана: 24. септембра 2018. године
Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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289.

На основу члана 116. став 2, 5. и 6, члана 117. став 3. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17) и члана 26. тачка 9.
Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 7/18-пречишћен
текст),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 21. и 24. септембра 2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ“ У КРАЉЕВУ
I
Разрешава се Јелена Думић дужности
члана Школског одбора у Основној школи
„Чибуковачки партизани“ у Краљеву, испред Наставничког већа, на лични захтев.
II
Именује се Славица Јанковић, наставник разредне наставе, за члана Школског
одбора у Основној школи „Чибуковачки
партизани“ у Краљеву, испред Наставничког већа.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу града Краљева“.

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 116. став 2, 5. и
6. Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“,
број 88/17), којим је утврђено да орган
управљања чине по три представника из
реда запослених у установи, родитеља,
односно других законских заступника и
три представника на предлог јединице локалне самоуправе, које именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а предлаже наставничко веће, односно
савет родитеља, тајним изјашњавањем и
члану 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број
7/18-пречишћен текст), којим је утврђено
да Скупштина, у складу са законом, доноси прописе и друге опште и појединачне
акте.
Чланом 117. став 3. прописано је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе
разрешити, пре истека мандата, поједине
чланове на лични захтев.
Овлашћени предлагач Наставничко веће Основне школе „Чибуковачки партизани“ у Краљеву поднело је иницијативу за
разрешење и именовање члана Школског
одбора испред Наставничког већа, из разлога поднете оставке досадашњег члана
Школског одбора.
Упуство о правном средству: Против
овог решења може се покренути управни
спор подношењем тужбе Управном суду у
Београду у року од 30 дана од дана пријема решења.

Скупштина града Краљева
Број:02-52/2018-I
Дана: 24. септембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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290.

На основу члана 11, члана 13. став 4.
и члана 14. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС’’, број 129/07,
34/10-одлука УС и 54/11), члана 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева’’, број 7/18-пречишћен текст), и члана 105. Пословника
о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева’’, број 25/16),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 21. и 24. септембра 2018. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЗАМЕНИКА ЧЛАНА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА
КРАЉЕВА
I
Разрешава се Далибор Димитријевић
дужности заменика члана Изборне комисије града Краљева.
II
Именује се Иван Вранић, на предлог
ОГ Локални фронт, за заменика члана Изборне комисије града Краљева.

Правни основ за доношење Решења
садржан је у члану 14. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС’’, број
129/07, 34/10-одлука УС и 54/11), којим
је у ставу 1. утврђено да Изборну комисију у сталном саставу чине председник
и најмање шест чланова, које именује
скупштина јединице локалне самоуправе,
на предлог одборничких група у јединици
локалне самоуправе, и члану 26. тачка 9.
Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева’’, број 15/13-пречишћен
текст), којим је утврђено да Скупштина, у
складу са законом, доноси прописе и дрге
опште и појединачне акте.
Чланом 13. став 4. Закона о локалним
изборима прописано је да у решењу о
именовању председника и чланова органа
за спровођење избора, поред личног имена председника, односно члана, мора бити
наведена његова политичка припадност,
или назив странке, односно страначке коалиције на чији предлог је именован.
Чланом 14. Закона о локалним изборима у ставу 11. утврђено је да је против
решења скупштине јединице локалне самоуправе о именовању председника и чланова Изборне комисије у сталном саставу
допуштена жалба Управном суду у року
од 24 часа од доношења решења.
У складу са напред наведеним, а на
предлог овлашћених предлагача, донето
је Решење као у диспозитиву.

III
Упуство о правном средству: Против
овог решења може се изјавити жалба
Управном суду, у року од 24 часа од доношења решења.

Скупштина града Краљева
Број:02-56/2018-I
Дана: 24. септембра 2018. године

IV
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Краљева’’.

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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III

291.

На основу члана 27. став 1. и 56. Закона о јавној својини („Службени гласник
РС», број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.
закон, 108/16 и 113/17), а у вези са чланом
26. став 1. тачка 19. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број
7/18-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 21. и 24. септембра 2018. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
I
Предлаже се Влади Републике Србије
да донесе Закључак којим се даје на коришћење без накнаде граду Краљеву за
потребе Историјског архива града Краљева објекат број 1, означен као стамбено-пословна зграда, изграђен пре прописа о изградњи објеката, укупне површине
319 м2, на катастарској парцели број 946
КО Краљево у власништву Републике Србије, са правом коришћења Министарства
одбране Републике Србије.
Начин коришћења,управљања и одржавања непокретности означене у ставу 1.
овог решења прописаће министар надлежан за послове одбране.
II
Непокретност ближе описана у ставу
1. овог решења даје се на коришћење без
накнаде граду Краљеву на период од 3 године, за потребе Историјског архива града
Краљева, све трошкове одржавања електро и водоводне инсталације, поправке и
накнаду причињене штете сносиће град
Краљево, и све комплетне енергетске и комуналне трошкове у периоду коришћења
простора почев од дана уласка у посед.

Доношењем овог закључка Владе Републике Србије не мења се својинско-правни
статус војног комплекса, корисник предметне војне непокретности је Министарство одбране Републике Србије.
Уговор о коришћењу непокретности
из става 1. овог решења са Републиком
Србијом закључиће у име града Краљева,
градоначелник града Краљева.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто доставити Републичкој
дирекцији за имовину Републике Србије,
Министарству одбране Републике Србије
и Јавном правобранилаштву града Краљева.
Скупштина града Краљева
Број:011-316/18-I
Дана: 24. септембра 2018. године
Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

292.
На основу члана 69. тачка 3. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник
РС”, број 15/16) и члана 26. тачка 11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 7/18-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 21. и 24. септембра 2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног пре-
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З А К Љ У Ч А К

дузећа „Чистоћа“ Краљево број 5023 од
14.09.2018. године о одређивању цена услуга сакупљања, одвожења и депоновања
комуналног отпада.

I
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Краљева”.
Скупштина града Краљева
Број: 011-281/2018-I
Дана: 24. септембра 2018. године

Усваја се Извештај о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2018. годину, за период 1.01.2018-30.06.2018. године, број 204/18-IV од 23.07.2018. године,
поднет од стране Одељења за привреду и
финансије Градске управе града Краљева, усвојен Закључком Градског већа града Краљева, број 06-266/2018-I од 20. 08.
2018. године.

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

II
Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева“.

293.

Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 21. и 24. септембра 2018.
године, разматрала је Извештај о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2018. годину, за период 1.01.201830.06.2018. године, усвојен Закључком
Градског већа града Краљева, број 06266/2018-I од 20. 08. 2018.године, па је, на
оснoву члана 32, у вези са чланом 66. став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана
26. тачка 9. и члана 121. став 1. Статута
града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 7/18-пречишћен текст),
члана 76. став 3. и 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, број
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13-исправка,108/13, 112/14, 68/15-др.
закон, 103/15, 99/16, 113/17) и члана 31.
Одлуке о буџету града Краљева за 2018.
годину („Службени лист града Краљева“,
број 32/17, 16/18), донела

Скупштина града Краљева
Број:06-312/2018-I
Дана: 24. септембра 2018. године

Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

294.
На основу члана 26. тачка 9. Статута
града Краљева („Службени лист града
Краљева’’, број 7/18-пречишћен текст),
члана 105. став 1. Пословника о раду
Скупштине града Краљева („Службени
лист града Краљева’’, број 25/16) и члана
9. став 3. Одлуке о Јавном правобранилаштву града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 8/09),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 21. и 24. септембра 2018.
године, донела је
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ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I
Усваја се Извештај о раду Јавног правобранилаштва града Краљева за 2017.
годину.
II
Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева’’.
Скупштина града Краљева
Број:06-314/2018-I
Дана:24. септембра 2018. године
Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

295.
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној дана 21. и 24. септембра 2018.
године, разматрала је Извештај о стању
безбедности саобраћаја на путевима на територији града Краљева за период од 01.
јануара до 30. јуна 2018. године, усвојен
Закључком Градског већа града Краљева
број 06-287/2018-I од 12.09.2018. године,
па је, на основу члана 32, у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18),
члана 26. тачка 9. и члана 121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 7/18-пречишћен текст)
у вези са чланом 14. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“, број 41/09, 53/10, 101/11,
32/13-одлука УС, 55/14, 96/15-др.закон,
9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др.закон), донела

24. септембар 2018. године

I
Усваја се Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији
града Краљева за период од 01. јануара до
30. јуна 2018. године, поднет од стране
Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији
града Краљева, број 23/18 од 15.08.2018.
године, усвојен Закључком Градског већа
града Краљева, број: 06-287/2018-I од
12.09.2018. године.
II
Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева“.

Скупштина града Краљева
Број: 06-315/2018-I
Дана: 24. септембра 2018. Године
Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

296.

На основу члана 26. тачка 9. Статута
града Краљева („Службени лист града
Краљева”, број 7/18-пречишћен текст) и
члана 105. Пословника о раду Скупштине града Краљева, („Службени лист града
Краљева”, број 25/16),
Скупштина града Краљева, на седници
одржаној 21. и 24. септембра 2018. године,
донела је

24. септембар 2018. године
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ЗАКЉУЧАК
I
Утврђује се да су органи града Краљева, предузећа и установе и друге организације и службе чији је оснивач град Краљево, у обавези да, приликом организовања
туристичких, спортских, културних и других манифестација у циљу реализације сарадње са другим градовима и општинама
у земљи и иностранству, користе услуге
смештаја и исхране у објектима Дечјег одмаралишта „Гоч“ из Краљева.
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Органи и организације из става I овог
закључка у обавези су да се обрате градоначелнику града Краљева захтевом за добијање сагласности за смештај у објектима Дечјег одмаралишта „Гоч“ из Краљева,
по прибављању изјашњења Дечјег одмаралишта „Гоч“ из Краљева да постоје слободни смештајни капацитети.
III
Закључак доставити Дечјем одмаралишту „Гоч“ из Краљева, Одељењу за
друштвене делатности Градске управе
града Краљева и уз материјал седнице
Скупштине.

II
Дечје одмаралиште „Гоч“ из Краљева у
обавези је да органима и организацијама
из става I овог закључка обезбеди услуге
смештаја и исхране у својим објектима
за учеснике манифестација, са или без
накнаде, уколико располаже слободним
смештајним капацитетима.

Скупштина града Краљева
Број: 06-316/2018-I
Дана: 24. септембра 2018. године
Председник Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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