СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА КРАЉЕВА
БРОЈ 41 - 05. ОКТОБАР 2020. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА
332.

На основу члана 58. Статута града Краљева ("Службени лист града
Краљева", број 6/19 - пречишћен текст),
Градоначелник града Краљева, дана 02. октобра 2020. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ
ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
I
Престају да важе решења Градоначелника града Краљева о формирању
Локалног савета за запошљавање и именовању председника, заменика
председника и чланова Локалног савета за запошљавање I број 304/13 од
25.01.2013. године ("Службени лист града Краљева", број 2/13), I број 2607/14 од
25.08.2014. године ("Службени лист града Краљева", број 22/14), I број 3010/14 од
18.09.2014. године ("Службени лист града Краљева", број 23/14), I број 2400/16 од
25.06.2016. године ("Службени лист града Краљева", број 22/16), број 06-199/2017I од 13.07.2017. године ("Службени лист града Краљева", број 16/17), број 06265/2017-I од 11.09.2017. године ("Службени лист града Краљева", број 20/17),
број 06-77/2018-I од 06.03.2018. године ("Службени лист града Краљева", број
5/18) и број 06-82/2019-I од 14.03.2019. године ("Службени лист града Краљева",
број 7/19).
II
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења и објавиће се
у "Службеном листу града Краљева".
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА
Број: 011-224/2020-I
Дана: 02.10.2020. године

Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА
333.
На основу члана 46. тачка 2, у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и
47/18), члана 63. тачка 2. и члана 121. став 1. Статута града Краљева („Службени
лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и мере 1.5.3 из Стратегије развоја
града Краљева за период од 2015-2020. године („Службени лист града Краљева“,
број 3/2015),
Градско веће града Краљева, на Петој (ванредној) седници одржаној 03.
октобра 2020. године, донело је
ИЗМЕНЕ
ПРАВИЛНИКА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
Члан 1.
У Правилнику о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на
територији града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 19/17), члан 7.
мења се и гласи:
„Физичко лице чији су угоститељски објекти категорисани као сеоско
туристичко домаћинство или кућа, соба или апартман у домаћој радиности остварује
право на подстицаје у складу са овим Правилником ако, поред услова из члана 5. и
6. овог Правилника, испуњава и следеће услове:
1) да је евидентирано код надлежног органа града Краљева као пружалац
угоститељских услуга,
2) да су катастарске парцеле и објекат који су предмет инвестиције за коју се
подноси конкурсна пријава (у даљем тексту: пријава) у његовом власништву или
сувласништву, односно у власништву члана породичног домаћинства. Уколико се
ради о сувласнику или члану породичног домаћинства неопходна је писана
сагласност власника, односно сувласника, оверена код јавног бележника. Статус
члана породичног домаћинства, у смислу ове тачке Правилника, имају брачни друг,
деца рођена у браку, ван брака или усвојена, браћа и сестре, родитељи брачних
другова и унучад, а која лица са власником, односно сувласником станују у истом
стану, односно стамбеном објекту,
3) да припреми пословни план за инвестицију у складу са обрасцем који се
налази у прилогу овог Правилника и чини његов саставни део,
4) да пружа туристима услуге смештаја и услуживања хране и пића у
објектима смештајних капацитета до 30 лежајева, док организованој туристичкој
групи до 50 туриста може да пружа угоститељске услуге припремања и услуживања
хране и пића, под условом да туристичка група не користи услуге смештаја.
Физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног
газдинства остварује право на подстицаје у складу са овим Правилником ако, поред
услова из члана 5. и 6. овог Правилника, испуњава и следеће услове:
1) да је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту:
регистар) као газдинство и да се налази у активном статусу,
2) да је евидентирано код надлежног органа града Краљева као пружалац
угоститељских услуга,
3) да су катастарске парцеле и објекат који су предмет инвестиције за коју се
подноси пријава у његовом власништву или сувласништву, односно у власништву
члана породичног домаћинства. Уколико се ради о сувласнику или члану породичног
домаћинства неопходна је писана сагласност власника, односно сувласника оверена
код јавног бележника. Статус члана породичног домаћинства, у смислу ове тачке
Правилника, имају брачни друг, деца рођена у браку, ван брака или усвојена, браћа
и сестре, родитељи брачних другова и унучад, а која лица са власником, односно
сувласником станују у истом стану, односно стамбеном објекту,
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4) да припреми пословни план за инвестицију у складу са обрасцем који је у
прилогу овог Правилника и чини његов саставни део,
5) да пружа туристима услуге смештаја и услуживања хране и пића у
објектима смештајних капацитета до 30 лежајева, док организованој туристичкој
групи до 50 туриста може да пружа угоститељске услуге припремања и услуживања
хране и пића, под условом да туристичка група не користи услуге смештаја.
Предузетник остварује право на подстицаје у складу са овим Правилником
ако, поред услова из члана 5. и 6. овог Правилника, испуњава и следеће услове:
1) да је регистрован у одговарајућем регистру у Агенцији за привредне
регистре,
2) да су катастарске парцеле и објекат који су предмет инвестиције за коју се
подноси конкурсна пријава у његовом власништву или сувласништву, односно у
власништву члана породичног домаћинства. Уколико се ради о сувласнику или
члану породичног домаћинства неопходна је писана сагласност власника, односно
сувласника оверена код јавног бележника. Статус члана породичног домаћинства, у
смислу ове тачке Правилника, имају брачни друг, деца рођена у браку, ван брака
или усвојена, браћа и сестре, родитељи брачних другова и унучад, а која лица са
власником, односно сувласником станују у истом стану, односно стамбеном објекту,
3) да припреми пословни план за инвестицију у складу са обрасцем који је у
прилогу овог Правилника и чини његов саставни део,
4) да пружа туристима услуге смештаја и услуживања хране и пића у
објектима смештајних капацитета до 30 лежајева, док организованој туристичкој
групи до 50 туриста може да пружа угоститељске услуге припремања и услуживања
хране и пића, под условом да туристичка група не користи услуге смештаја.“
Члан 2.
У члану 13. став 1. тачка 9. брише се.
Tачка 11. мења се и гласи:
„- доказ да су катастарске парцеле и објекат који су предмет инвестиције за
коју се подноси конкурсна пријава у његовом власништву или сувласништву,
односно у власништву члана породичног домаћинства. Уколико се ради о
сувласнику или члану породичног домаћинства неопходна је писана сагласност
власника, односно сувласника, оверена код јавног бележника. Статус члана
породичног домаћинства, у смислу ове тачке Правилника, имају брачни друг, деца
рођена у браку, ван брака или усвојена, браћа и сестре, родитељи брачних другова
и унучад, а која лица са власником, односно сувласником станују у истом стану,
односно стамбеном објекту.“
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу града Краљева“.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА
Број: 011-227/2020-I
Дана: 03. 10. 2020. године

Председник Градског већа
градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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334.
На основу члана 28. Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17-др.
закон), члана 68. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број
6/19-пречишћен текст) и члана 32. Пословника о раду Градског већа града Краљева
(„Службени лист града Краљева“, број 21/19),
Градско веће града Краљева, на Петој седници одржаној дана 03. 10. 2020.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА КРАЉЕВА
I
Образује се Савет за запошљавање града Краљева (у даљем тексту: Савет)
као стално радно тело Градског већа града Краљева.
II
У Савет се именују:
1) др Предраг Терзић, градоначелник града Краљева, за председника Савета,
2) Вукман Ракочевић, заменик градоначелника града Краљева, за заменика
председника Савета,
3) Владимир Лазаревић, члан Градског већа града Краљева, за члана Савета,
4) Новица Лишанин, члан Градског већа града Краљева, за члана Савета,
5) Ивана Базић, члан Градског већа града Краљева, за члана Савета,
6) Никола Радевић, помоћник градоначелника града Краљева, за члана Савета,
7) Марко Матовић, помоћник градоначелника града Краљева, за члана Савета,
8) Звонко Туфегџић, Регионална привредна комора Краљево, за члана Савета,
9) Снежана Прелић, Национална служба за запошљавање - Филијала Краљево,
за члана Савета,
10) Бојана Маринковић, Школска управа Краљево, за члана Савета,
11) Светлана Дражовић, Центар за социјални рад Краљево, за члана Савета,
12) Радојка Савић, Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког
и Моравичког округа, за члана Савета,
13) Марко Пековић, Клуб привредника „Иницијатива 2012“, за члана Савета и
14) Никола Пантовић, Градска управа града Краљева, за члана Савета.
III
Задаци Савета су да, у складу са Законом, даје мишљења и препоруке
надлежним органима града Краљева у вези са питањима од интереса за
унапређење запошљавања и то:
1) плановима и програмима запошљавања,
2) годишњим акционим планом запошљавања Града,
3) мерама активне политике запошљавања као што су: организовање јавних радова
и радно ангажовање незапослених лица у извођењу јавних радова, додатно
образовање,
стручна
пракса
и
обука
незапослених
лица,
подршка
самозапошљавању и другим мерама,
4) прописима из области запошљавања и
5) другим питањима од интереса за запошљавање.
IV
Савет ради и и одлучује на седницама, у складу са Пословником о раду
Градског већа града Краљева и Пословником о раду Савета.
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V
Мандат чланова Савета траје док траје мандат Градског већа града Краљева
које их је именовало.
VI
Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета обављаће
Служба за управљање пројектима и локално-економски развој Градске управе града
Краљева.
VII
Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“.
Образложење
Чланом 28. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17-др.закон)
прописано је да надлежни орган локалне самоуправе може основати локални савет
за запошљавање.
Имајући у виду послове и задатке који су у надлежности локалног савета за
запошљавање, у складу са чланом 32. Пословника о раду Градског већа града
Краљева који прописује могућност образовања сталних и повремених радних тела,
Савет за запошљавање града Краљева образује се као стално радно тело Градског
већа.
Решењем о образовању Савета за запошљавање града Краљева именују се
председник, заменик председника и чланови Савета, прописују задаци и начин рада,
као и друга питања од значаја за рад Савета.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА
Број: 011-225/2020-I
Дана: 03. 10. 2020. године

Председник Градског већа
градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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335.
На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014,
96/2015-др. закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др. закон, 87/2018 и
23/2019), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 63. став 1. тачка 24.
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/2019-пречишћен текст),
члана 7. Пословника о раду Градског већа („Службени лист града Краљева“, број
21/2019-пречишћен текст),
Градско веће града Краљева, на Петој (ванредној) седници одржаној дана 03.
октобра 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
I
У Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима (у даљем
тексту: Савет) се именују:
За председника Савета:
1. Др Предраг Терзић, дипл.политиколог, градоначелник града Краљева.
За чланове Савета:
2. Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, председник Скупштине града
Краљева,
3. Новица Лишанин, мастер менаџер, члан Градског већа задужен за област
урбанизма, грађевинарства и стамбено комуналне делатности,
4. Јелена Бекчић, дипл. правник, начелник Градске управе града Краљева,
5. Славица Радивојевић, дипл.економиста, службеник у Одсеку за јавне
набавке,
6. Александар Несторовић, директор ЈП за уређивање грађевинског
земљишта „Краљево“,
7. Мирко Вуковић, директор ЈКП „Путеви“,
8. Ивица Богојевић, директор ЈКП „Чистоћа“,
9. Жељко Рајковић, начелник ПУ Краљево,
10. Радован Чурлић, начелник Саобраћајне полиције,
11. Иван Вучетић, командир СПИ Краљево,
12. Марија Милутиновић, правник, запослена у Градској управи града
Краљева,
13. Јелена Николић, инж.саобраћаја, запослена у Градској управи града
Краљева,
14. Марко Петровић, спец.струк.инж.саобраћаја, запослен у Градској управи
града Краљева,
15. Горан Вуковић, дипл.инж.саобраћаја, испред ЈП за уређивање
грађевинског земљишта „Краљево“,
16. Душан Ђедовић, дипл.инж.саобраћаја, запослен у Градској управи града
Краљева (инспектор за саобраћај и путеве),
17. Слободан Кошанин, дипл.инж.саобраћаја, запослен у Градској управи
града Краљева (инспектор за саобраћај и путеве),
1
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18. Бобан Вујић, дипл.маш.инж. – друмски саобраћај, Републички инспектор за
друмски саобраћај,
19. Предраг Ђуровић, дипл.инж.грађ, испред ЈП „Путеви Србије“ - надзор на
државним путевима на територији града Краљева,
20. Првослав Пајевић, дипл.грађ.инж, испред АД „Нови Пазар-пут“,
21. Радослав Голубовић, дипл.инж. саобраћаја, представник ЕСТШ „Никола
Тесла“ Краљево,
22. Марија Илић, мастер безбедности саобраћаја, представник ЕСТШ „Никола
Тесла“ Краљево,
23. Вера Николић, представник медија,
24. Срећко Бојанић, економиста,
25. Живота Манојловић, дипл.маш.инж,
26. Ђорђе Милутиновић, инж. друмског саобраћаја, као представник ауто
школа,
27. Драгиша Радевић и
28. Милован Пантовић, ВК радник, представник мотоциклиста.
У раду Савета могу да учествују и представници других заинтересованих
субјеката.
II









Задаци Савета су:
Израда предлога Годишњег плана безбедности саобраћаја на путевима
града Краљева.
Годишњи план безбедности саобраћаја треба да садржи нарочито: задатке, мере
по приоритетима, одговорне субјекте, рокове и финансијска средства у кључним
областима рада.
Припремање извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима.
Градско веће града Краљева подноси Скупштини града извештај о стању
безбедности саобраћаја на подручју града Краљева, најмање два пута годишње.
Прикупљање и ажурирање података који су од интереса за безбедност
саобраћаја, а које треба доставити Агенцији за безбедност саобраћаја, на
начин како то пропише Агенција односно други надлежни орган.
У циљу непрекидног праћења стања безбедности саобраћаја на путевима у
Републици Србији, Агенција предлаже систем јединствене основе евидентирања
и праћења најзначајнијих обележја безбедности саобраћаја.
Државни органи и други субјекти дужни су да Агенцији достављају прописане
податке о обележјима значајним за безбедност саобраћаја.
Израда предлога Програма коришћења средстава буџетског фонда за
саобраћај града Краљева,
иницијативе за доношење нових и измене постојећих прописа који се односе на
безбедност саобраћаја и
друго.
III

Савет разматра предлоге и даје мишљење на све акте који се односе на
безбедност саобраћаја на путевима на територији града Краљева.
IV
рада.

Савет може формирати уже стручно тело или радне групе за поједине области
2
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V
Стручне и административне послове за потребе Савета обавља члан Савета
Марија Милутиновић и орган управе надлежан за послове саобраћаја.
Мандат чланова Савета траје 4 године.
VI
Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима доноси
Пословник о раду Савета (уколико исти није донет) којим ће уредити организацију и
начин рада, у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог решења.
VII
Средства за исплату накнада за рад у Савету се обезбеђују сходно члановима
17, 18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“,
број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. закон, 9/2016одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др. закон, 87/2018 и 23/2019) и Програму
коришћења буџетског фонда за саобраћај града Краљева.
VIII
Доношењем овог решења престају да важе решења број: 011-220/2017-I од
25.08.2017. године, број: 011-78/2018-I од 02.03.2018. године, број: 011-238/2018-I од
10.08.2018. године, број: 011-239/2018-I од 10.08.2018. године и број: 011-112/2019-I од
08.04.2019. године.
IX
Овo решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
града Краљева“.
X
Решење доставити: председнику и члановима Савета, руководиоцу Одељења за
урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Градске управе града
Краљева, руководиоцу Одељења за послове органа Града Градске управе града
Краљева, руководиоцу Одељења за заједничке послове Градске управе града
Краљева, Руководиоцу Одељења за привреду и финансије Градске управе града
Краљева-шефу Одсека за рачуноводство и уз материјал.
Образложење
Правни основ за доношење решења је члан 8. став 2. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др.
закон, 87/2018 и 23/2019) којим је прописано да извршни орган јединице територијалне
аутономије, односно јединице локалне самоуправе, општинско, односно градско веће, може
да оснује тело за координацију (комисија, савет и сл.), ради усклађивања послова
безбедности саобраћаја на путевима који су из делокруга јединице територијалне
аутономије, односно јединице локалне самоуправе. Чланом 17, 18. и 19. истог закона
прецизирани су извори финансирања унапређења безбедности саобраћаја, као и средства
финансирања (по областима: Унапређење-поправљање саобраћајне инфраструктуре-50%
планираних средстава, а остале области: Унапређење саобраћајног васпитања и
образовања, Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја,
Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја и Рад Тела за координацију и
Техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај
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на путевима и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја, преосталих
50% планираних средстава), а према Програму коришћења буџетског фонда за саобраћај,
који доноси извршни орган јединице локалне самоуправе, на предлог тела за координацију.
Чланом 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007,
83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) прописане су надлежности општинског
односно градског већа, док је чланом 63. Статута града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 06/2019-пречишћен текст) прописана надлежност Градског већа града
Краљева, па је, између осталог, у ставу 1. тачка 24. истог члана прописано да Градско веће
образује Савет за безбедност саобраћаја, именује председника и чланове и најмање два
пута годишње подноси Скупштини извештај о стању безбедности саобраћаја на територији
Града.
Дописом Градоначелника града Краљева број: 2356-1/20 од 29.09.2020. године,
предложени су председник и чланови Савета за координацију послова безбедности
саобраћаја на путевима.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА
Број: 011-226/2020-I
Дана: 03. 10. 2020. године

Председник Градског већа
Градоначелник града Краљева
Др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
336.
На основу члана 56. став 1, 6. и 7, у вези са чланом 48. став 5. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС'', број 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-аутентично тумачење и
68/20), члана 26. став 1, тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 6/19пречишћен текст), члана 5, члана 8. став 1. и члана 9. став 4. Пословника о раду Скупштине града
Краљева („Службени лист града Краљева'', број 25/16),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020. године, на основу
Извештаја Верификационог одбора Скупштине града Краљева, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА
I
Потврђује се одборнички мандат у Скупштини града Краљева Небојши Јевремовићу,
кандидату са Изборне листе Александар Вучић-За нашу децу.
II
Потврђује се одборнички мандат у Скупштини града Краљева Новици Сретеновићу, кандидату
са Изборне листе Александар Вучић-За нашу децу.
III
Потврђује се одборнички мандат у Скупштини града Краљева Магдалени Савић, кандидату са
Изборне листе Александар Вучић-За нашу децу.
IV
Потврђује се одборнички мандат у Скупштини града Краљева Биљани Ракић, кандидату са
Изборне листе Александар Вучић-За нашу децу.
V
Потврђује се одборнички мандат у Скупштини града Краљева Марку Костићу, кандидату са
Изборне листе Александар Вучић-За нашу децу.
VI
Потврђује се одборнички мандат у Скупштини града Краљева Милошу Богојевићу, кандидату
са Изборне листе Александар Вучић-За нашу децу.
VII
Потврђује се одборнички мандат у Скупштини града Краљева Дуњи Миловановић, кандидату
са Изборне листе Ивица Дачић-„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)Драган Марковић Палма“.
VIII
Мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат.
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IX
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном
суду, у року од 48 часова од дана доношења одлуке.
X
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Краљева''.
Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о потврђивању мандата одборницима у Скупштини града
Краљева садржан је у одредбама члана 56. став 1, 6. и 7. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС'', број 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-аутентично тумачење и 68/20), и члану
5, члану 8. став 1. и члану 9. став 4. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист
града Краљева'', број 25/16), 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.
Скупштина града Краљева је на седници одржаној 27.августа 2020.године донела Одлуку број
011-202/2020-I („Службени лист града Краљева“, број 35/20), којом је утврђен престанак мандата
одборнику Предрагу Терзићу избором на функцију градоначелника града Краљева, одборнику
Вукману Ракочевићу избором на функцију заменика градоначелника града Краљева и одборницима
Ивани Базић, Владимиру Лазаревићу, Ивану Бунарџићу и Радоици Кочовићу избором на функцију
члана Градског већа града Краљева, као и Одлуку број 011-201/2020-I („Службени лист града
Краљева“, број 35/20), којом је утврђен престанак мандата одборнику Милуну Јовановићу
подношењем усмене оставке на функцију одборника.
Изборна комисија града Краљева је на основу достављених одлука Скупштине града Краљева
од 27.августа 2020.године на седницама одржаним дана 3, 4, 7. и 11.септембра 2020. године, у
складу са одредбама Закона о локалним изборима доделила одборничке мандате Небојши
Јевремовићу, Новици Сретеновићу, Магдалени Савић, Биљани Ракић, Марку Костићу и Милошу
Богојевићу, кандидатима за одборнике у Скупштини града Краљева са Изборне листе Александар
Вучић-За нашу децу и Дуњи Миловановић, кандидату са Изборне листе Ивица Дачић„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић Палма“
Верификациони одбор изабран на Трећој седници Скупштине града Краљева је у складу са
чланом 7. став 2. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“,
број 25/16), извршио увид у уверења о избору за одборнике и решења о додели одборничких
мандата 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:011-228/2020-I
Дана:5. октобра 2020.године

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.
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337.
На основу члана 46. став 1. тачка 1, став 2. и 3. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС'', број 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20,
16/20-аутентично тумачење и 68/20) и члана 44. став 1. тачка 1, став 2, 3. и 4.
Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева'',
број 25/16),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра
2020.године, донела је
ОДЛУКУ
I
Утврђује се да је Славици Радоњић престао мандат одборника у Скупштини
града Краљева дана 5. октобра 2020.године, подношењем усмене оставке на
функцију одборника.
II
Утврђује се да је Милошу Милишићу престао мандат одборника у
Скупштини града Краљева дана 5. октобра 2020.године, подношењем усмене
оставке на функцију одборника.
III
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке може се изјавити
жалба Управном суду, у року од 48 часова од дана доношења одлуке.
IV
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Краљева''.
Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о престанку мандата одборника у
Скупштини града Краљева, садржан је у одредбама члана 46. став 1. тачка 1,
става 2. и 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС'', број 129/07,
34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-аутентично тумачење и 68/20) и члана 44.
став 1. тачка 1, став 2, 3. и 4. Пословника о раду Скупштине града Краљева
(„Службени лист града Краљева'', број 25/16), којима је предвиђено да одборнику
престаје мандат пре истека времена на које је изабран подношењем оставке и да
после подношења усмене оставке одборника, скупштина без одлагања, на истој
седници утврђује да је одборнику престао мандат.
На седници Скупштине града Краљева одржаној дана 5. октобра
2020.године одборник Славица Радоњић поднела је усмену оставку на функцију
одборника, па је у складу са наведеним одредбама Закона о локалним изборима и
Пословника о раду Скупштине града Краљева, Скупштина без одлагања, на истој
седници утврдила да је одборнику Славици Радоњић престао мандат одборника.
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Такође, на седници Скупштине града Краљева одржаној дана 5. октобра
2020.године, одборник Милош Милишић поднео је усмену оставку на функцију
одборника, па је у складу са наведеним одредбама Закона о локалним изборима и
Пословника о раду Скупштине града Краљева, Скупштина без одлагања, на истој
седници утврдила да је одборнику Милошу Милишићу престао мандат одборника.

Скупштина града Краљева
Број:011-264/2020-I
Дана:5. октобра 2020.године

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

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
Буџетски суфицит/дефицит
Примања од продаје финансијске имовине
(категорија 92 осим 9211, 9221,9216, 9227, 9228)
Издаци за набавку финансијске имовине
(у циљу спровођења јавних политика)
Укупан фискални суфицит/дефицит
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
(конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)
Примања од задуживања (категорија 91)
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга (61)
Издаци за набавку финансијске имовине
(која није у циљу спровођења јавних политика)
Нето финансирање

1.

2.

3.

3.799.539.236,54
4.396.555.427,58
-597.016.191,04
250.000,00
1.000,00
-596.767.191,04

0,00
654.267.191,04
57.500.000,00
596.767.191,04

3.984.738.268,00
4.370.206.338,00
-385.468.070,00
600.000,00
1.000,00
-384.869.070,00

0,00
442.369.070,00
57.500.000,00
384.869.070,00

У Одлуци о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 36/19), (у даљем тексту: Одлука), члан 1. Одлуке мења се и гласи: "Овом
одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци града Краљева за 2020. годину, њено извршавање, план коришћења суфицита, управљање дугом, коришћење донација и
права и обавезе корисника буџетских средстава.
Буџет града Краљева за 2020. годину састоји се од (колона 3):
Измене и допуне
Одлука о буџету за
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Одлуке о буџету за
2020. годину
2020. годину

Члан 1.

. ОПШТИ ДЕО

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ

На основу члана 6. став 2, члана 43. став 1 и члана 63. 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, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 32. тачка 2), 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), члана 26. тачка 2), члана 89. став 1. и 2. и члана 121. став 2. Статута града Краљева ("Службени лист града Краљева",
број 6/19-пречишћен текст),
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА, на седници одржаној данa 5.октобра 2020. године, донела је
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338.

1.1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке
1.1.2. Порез на имовину
1.1.3. Порез на добра и услуге
1.1.4. Други порески приход
1.2. Донације и трансфери
1.2.1. Донације од иностраних држава
1.2.2. Донације од међународних организација
1.2.3. Трансфери од других нивоа власти
1.2.3.1. Текући трансфери од других нивоа власти
1.2.3.2. Капитални трансфери од других нивоа власти
1.3. Други приходи
1.3.1. Приходи од имовине
1.3.2. Приходи од продаје добара и услуга
1.3.3. Новчане казне и одузета имовинска корист
1.3.4. Добровољни трансфери од физичких и правних лица
1.3.5. Мешовити и неодређени приходи
1.4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2.1. Примања од продаје основних средстава
2.2. Примања од продаје природне имовине
3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3.1. Примања од задуживања
3.2. Примања од продаје финансијске имовине
711
713
714
716+719
73
731
732
733
7331
7332
74
741
742
743
744
745
77
8
81
84
9
91
92

71

1.1. Порески приходи
1.889.310.000,00
445.210.000,00
140.085.000,00
80.000.000,00
828.762.000,00
18.500.000,00
0,00
810.262.000,00
795.262.000,00
15.000.000,00
463.671.268,00
136.199.000,00
219.062.268,00
74.310.000,00
0,00
34.100.000,00
3.000.000,00
134.700.000,00
4.700.000,00
130.000.000,00
600.000,00
0,00
600.000,00

2.554.605.000,00

3.850.038.268,00

7

1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

3.
3.984.738.268,00

2.

1.

Одлука о буџету за
2020. годину

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8)

Економска
класификација

ОПИС

1.889.310.000,00
445.210.000,00
140.085.000,00
80.000.000,00
911.798.420,00
19.120.420,00
2.905.000,00
889.773.000,00
846.805.000,00
42.968.000,00
199.035.816,54
34.419.980,00
104.778.396,54
35.550.000,00
137.440,00
24.150.000,00
100.000,00
134.000.000,00
4.000.000,00
130.000.000,00
250.000,00
0,00
250.000,00

2.554.605.000,00

3.665.539.236,54

3.799.539.236,54

Измене и допуне
Одлуке о буџету за
2020. годину
4.

Приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака (колона 4):

2
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863.596.500,00
702.590.000,00
120.508.500,00
40.498.000,00
1.252.746.768,00
8.622.000,00
124.240.000,00
124.240.000,00
0,00
429.981.000,00
27.000.000,00
9.179.000,00
130.255.000,00
152.913.000,00
96.474.000,00
7.614.000,00
17.315.000,00
1.500.000,00
30.010.000,00
41.000.000,00
1.330.673.070,00
1.264.173.070,00
66.500.000,00
57.501.000,00
57.500.000,00
1.000,00

41
411
412
413-417
42
44
45
451
454
463
464
465
472
48
481
482
483
484
485
499
5
51
54
6
61
62

3.039.533.268,00

1.1. Расходи за запослене
1.1.1. Плате, додаци и накнаде запослених
1.1.2. Социјални доприноси на терет послодавца
1.1.3. Остали расходи за запослене
1.2. Расходи за коришћење роба и услуга
1.3. Расходи по основу отплате камата
1.4. Субвенције
1.4.1. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
1.4.2. Субвенције приватним предузећима
1.5. Трансфери осталим нивоима власти
1.6. Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
1.7. Остале дотације и трансфери
1.8. Накнаде за социјалну заштиту из буџета
1.9. Остали расходи
1.9.1. Дотације невладиним организацијама
1.9.2. Порези, обавезне таксе и казне
1.9.3. Новчане казне и пенали по решењу судова
1.9.4. Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних
непогода или других природних узорака
1.9.5. Накнада штете за повреде или штету наненту од стране државних органа
1.10. Средства резерве
2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2.1. Издаци за нефинансијску имовину
2.2. Природна имовина
3.ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3.1. Отплата главнице
3.2. Набавка финансијске имовине

4.370.206.338,00
4

3.

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

2.

1.

Одлука о буџету за
2020. годину

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5)

Економска
класификација

ОПИС

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

1.500.000,00
15.668.000,00
41.000.000,00
1.250.326.492,66
1.183.426.492,66
66.900.000,00
57.501.000,00
57.500.000,00
1.000,00

867.319.627,99
709.268.631,80
118.092.996,19
39.958.000,00
1.323.710.906,93
5.616.000,00
124.300.000,00
124.300.000,00
0,00
430.066.000,00
27.000.000,00
25.365.400,00
142.525.000,00
159.326.000,00
119.955.000,00
7.597.000,00
14.606.000,00

3.146.228.934,92

4.396.555.427,58

4.

Измене и допуне
Одлуке о буџету за
2020. годину

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

3
Број 41- Страна 16
05. октобар 2020. године

714400

714100

713600

713400

713300

713100

711100

716100

716000

714000

713000

711000

321311

1.3.3.1.
1.3.3.2.
1.3.3.3.
1.3.3.4.
1.3.3.5.
1.4.
1.4.1.

710000

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.1.3.
1.1.1.4.
1.1.1.5.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.3.
1.2.3.1.
1.2.4.
1.2.4.1.
1.3.
1.3.1
1.3.1.1
1.3.2.
1.3.2.1.

3.

Синтетички
конто
4.

714500

2.

1.

Група

1.3.2.2.
1.3.3.

Категорија

Редни
број
Нерас.вишак прихода и примања или дефицит из ранијих год.
Порези
Порез на доходак, добит и капиталне добитке
Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности
Порез на приходе од имовине
Порез на приходе од осигурања лица
Порез на друге приходе
Порез на имовину
Периодични порези на непокретности
Порез на имовину
Порез на заоставштину, наслеђе и поклон
Порез на наслеђе и поклон
Порез на финансијске и капиталне трансакције
Порез на капиталне трансакције
Други периодични порези на имовину
Порез на акције на име и уделе
Порез на добра и услуге
Општи порези на добра и услуге
Порез на додатну вредност
Порези на појединачне услуге
Комунална такса за приређивање музичког програма у
угоститељским објектима
Комунална такса за коришћење рекламних паноа
Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се
добра употребљавају или делатности обављају
Порез, таксе и накнаде на моторна возила
Накнаде за коришћење добара од општег интереса
Концесионе накнаде и боравишне таксе
Општинске и градске накнаде
Општинске и градске комуналне таксе
Други порези
Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно
предузетници

6.

ОПИС

0,00
0,00
139.985.000,00
89.675.000,00
6.250.000,00
2.900.000,00
40.900.000,00
260.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00

0,00
300.000,00
139.785.000,00
90.010.000,00
6.250.000,00
2.850.000,00
40.400.000,00
275.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00

300.000,00

654.267.191,04
2.554.605.000,00
1.889.310.000,00
1.889.310.000,00
1.590.000.000,00
171.300.000,00
3.710.000,00
0,00
124.300.000,00
445.210.000,00
315.000.000,00
315.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
95.210.000,00
95.210.000,00
0,00
0,00
140.085.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00

8.

Измене и допуне
Одлуке о буџету
за 2020. годину

442.369.070,00
2.554.605.000,00
1.889.310.000,00
1.889.310.000,00
1.590.000.000,00
171.300.000,00
3.710.000,00
0,00
124.300.000,00
445.210.000,00
315.000.000,00
315.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
95.210.000,00
95.210.000,00
0,00
0,00
140.085.000,00

7.

Одлука о буџету
за 2020. годину

100,00

100,14
99,63
100,00
101,75
101,24
94,55
100,00

0,00
0,00

147,90
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00

9.

%

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

714510
714540
714550
714560
714570

714430

714420

714110

713610

713420

713310

713120

711110
711120
711140
711160
711190

Аналитички
конто
5.

Члан 2.
Члан 2. Одлуке мења се и гласи:
"Укупни планирани приходи и примања и нераспоређена средства из ранијих година буџета града Краљева утврђују се у следећим износима (колона 8):
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742100

6.
Комунална такса на фирму
Донације, помоћи и трансфери
Донације од иностраних држава
Текуће донације од иностраних држава
Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова
Капиталне донације од иностраних држава
Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова
Донације и помоћи од међународних органзација
Текуће донације од међународних органзација
Текуће донације међународних организација у корист нивоа
градова
Капиталне донације од међународних органзација
Капиталне донације међународних организација у корист нивоа
градова
Трансфери од других нивоа власти
Текући трансфери од других нивоа власти
Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова
Капитални трансфери од других нивоа власти
Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа
градова
Други приходи
Приходи од имовине
Камате
Камате на средства консолидованог рачуна трезора града
Дивиденде
Дивиденде буџета града
Приходи од имовине који припада имаоцима полисе осигурања
Приходи од имовине који припада имаоцима полиса осигурања
Закуп непроизведене имовине
Накнада за коришћење природних добара
Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта
Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта
Накнаде за коришћење речних обала, туристичких погодности,
бања и водног добра
Накнада за коришћење добара од општег интереса у произвдњи
електричне енергије и производњи нафте и гаса
Накнаде за заштиту животне средине
Приходи од продаје добара и услуга
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране
тржишних организација

ОПИС

5

8.
80.000.000,00
911.798.420,00
19.120.420,00
0,00
0,00
19.120.420,00
19.120.420,00
2.905.000,00
0,00

0,00
2.905.000,00
2.905.000,00
889.773.000,00
846.805.000,00
846.805.000,00
42.968.000,00
42.968.000,00
199.035.816,54
34.419.980,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
28.319.980,00
0,00
100.000,00
23.519.980,00
200.000,00
0,00
4.500.000,00
104.778.396,54
81.328.396,54

0,00
0,00
0,00
810.262.000,00
795.262.000,00
795.262.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
463.671.268,00
136.199.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
128.399.000,00
0,00
10.000.000,00
114.399.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
219.062.268,00
154.000.000,00

Измене и допуне
Одлуке о буџету
за 2020. годину

7.
80.000.000,00
828.762.000,00
18.500.000,00
0,00
0,00
18.500.000,00
18.500.000,00
0,00
0,00

Одлука о буџету
за 2020. годину

52,81

0,00
112,50
47,83

0,00

286,45
42,93
25,27
80,00
80,00
0,00
0,00
33,33
33,33
22,06
0,00
1,00
20,56

0,00
109,81
106,48
106,48
286,45

0,00
0,00

9.
100,00
110,02
103,35
0,00
0,00
103,35
103,35
0,00
0,00

%

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

742000

741590

3.1.4.6.
3.2.
3.2.1.

741410

741240

741140

741550

741500

741400

741200

741100

733240

733140

732240

732140

731240

731140

3.1.4.5.

741000

733200

733100

732200

732100

731200

731100

741510
741520
741530
741540

740000

733000

732000

731000

3.

Група

Аналитички
конто
5.
716110

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.
3.1.2.
3.1.2.1.
3.1.3.
3.1.3.1.
3.1.4.
3.1.4.1.
3.1.4.2.
3.1.4.3.
3.1.4.4.

2.3.
2.3.1.
2.3.1.1.
2.3.2.
2.3.2.1.

2.2.2.
2.2.2.1.

2.

1.
1.4.1.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.2.
2.1.2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.

730000

Категорија

Редни
број

Синтетички
конто
4.
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770000

772000

771000

745000

771100

745100

744200

772110

771110

745140

744240

6.
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране
тржишних организација у корист нивоа Републике
Приходи од продаје добара или услуга или закупа од стране
тржишних организација у корист нивоа градова
Таксе и накнаде
Таксе у корист нивоа града
Таксе у корист нивоа општине
Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне
јединице
Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуге које
врше државне нетржишне јединице
Новчане казне и одузета имовинска корист
Приходи од новчаних казни за прекршаје
Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа
Републике
Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова
Приходи од пенала
Приходи од пенала у корист нивоа градова
Приходи од одузете имовинске користи
Приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике
Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске
користи
Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске
користи у корист нивоа Републике
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у
корист нивоа градова
Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица
Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у
корист нивоа градова
Мешовити и неодређени приходи
Мешовити и неодређени приходи
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне
године
Меморандумске ставке за рефундацију расх. из претходне године

ОПИС

81.128.396,54
11.000.000,00
11.000.000,00
0,00
12.450.000,00
12.450.000,00
35.550.000,00
35.450.000,00
33.200.000,00
2.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
137.440,00
0,00
0,00
137.440,00
137.440,00
24.150.000,00
24.150.000,00
24.150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00

30.000.000,00
30.000.000,00
74.310.000,00
74.300.000,00
70.000.000,00
4.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.100.000,00
34.100.000,00
34.100.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00

200.000,00

8.

Измене и допуне
Одлуке о буџету
за 2020. годину

154.000.000,00
35.062.268,00
35.062.268,00
0,00

7.

Одлука о буџету
за 2020. годину

0,00
0,00

0,00
70,82
70,82
70,82
3,33
3,33
3,33
3,33

0,00
0,00

1.000,00
0,00
0,00

1.000,00

47,43
52,33
0,00
0,00
0,00
0,00

41,50
47,84
47,71

41,50

52,68
31,37
31,37
0,00

0,00

9.

%

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

4.2.1.1.

3.5.
3.5.1.
3.5.1.1.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.1.1.
4.2.

3.4.2.
3.4.2.1.

744100

744140

744000

3.4.
3.4.1.
3.4.1.1.

743520

743440

743920

743900

743500

743400

743340

3.3.4.1

3.3.1.2.
3.3.2.
3.3.2.1.
3.3.3.
3.3.3.1.
3.3.4.

743320

743300

3.3.
3.3.1.
3.3.1.1.

743000

742340

3.2.3.1.

742300

742240
742250

742200

Аналитички
конто
5.
742120

3.2.2.
3.2.2.1.
3.2.2.2.
3.2.3.

3.

Синтетички
конто
4.

742140

2.

1.
3.2.1.1.

Група

3.2.1.2.

Категорија

Редни
број
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810000

5.
5.1.
5.1.1.
5.1.1.1.

921940

921900

921600

8.1.2.
8.1.2.1.

921000

921640

920000

Примања од продаје покретне имовине
Примања од продаје покретне имовине
Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова
Примања од продаје осталих основних средстава
Примања од продаје осталих основних средстава
Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа
градова
Примања од продаје природне имовине
Примања од продаје земљишта
Примања од продаје земљишта
Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова
Примања од задуживања
Примања од домаћих задужења
Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев
акција
Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев
акција, у корист нивоа градова
Примања од задуживања од осталих нивоа власти
Примања од задуживања од осталих нивоа власти у корист нивоа
градова
Примања од задуживања од пословних банака у земљи
Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист
нивоа градова
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од продаје домаће финансијске имовине
Примања од отплате кредита датих физичким лицима и
домаћинствима у земљи
Примања од отплате кредита датих домаћин. у земљи у корист
нивоа градова
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист
нивоа града
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8+9):
СВЕГА БУЏЕТ 321+(7+8+9):

Примања од продаје основних средстава
Примања од продаје непокретности
Примања од продаје непокретности
Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова

6.

ОПИС

7

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000.000,00
130.000.000,00
130.000.000,00
130.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
250.000,00
200.000,00
200.000,00
50.000,00
50.000,00
3.799.789.236,54
4.454.056.427,58

100.000,00
130.000.000,00
130.000.000,00
130.000.000,00
130.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
3.985.338.268,00
4.427.707.338,00

4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00

8.

Измене и допуне
Одлуке о буџету
за 2020. годину

0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00

4.700.000,00
4.600.000,00
4.600.000,00
4.600.000,00

7.

Одлука о буџету
за 2020. годину

0,00
95,34
100,60

33,33
0,00

33,33

0,00
41,67
41,67

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

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

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

85,11
86,96
86,96
86,96

9.

%
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8.1.1.1.

8.
8.1.
8.1.1.

911400

7.1.3.
7.1.3.1.

911440

911240

911200

911100

841140

813140

812140

811140

7.1.2.
7.1.2.1.

911000

841100

813100

812100

811100

911140

910000

841000

813000

812000

811000

3.

Група

Аналитички
конто
5.

7.1.1.1.

6.
6.1.
6.1.1.
6.1.1.1.
7.
7.1.
7.1.1.

840000

2.

1.

5.2.
5.2.1.
5.2.1.1.
5.3.
5.3.1.
5.3.1.1.

Категорија

Редни
број

Синтетички
конто
4.
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11.

10.

8.
9.

7.

6.

4.
5.

Ред.
број
1.
1.
2.
3.

100.000,00

УКУПНО:
100.000,00

100.000,00

5.

741

2.600.000,00

400.000,00

Члан 3.

80.145.000,00

800.000,00

5.900.000,00

54.867.000,00

10.062.000,00

7.000.000,00

300.000,00

2.000.000,00

300.000,00

9.000.000,00
2.400.000,00

300.000,00

722.000,00

2.000,00

10.000,00

1.000.000,00
600.000,00

1.250.000,00
1.898.000,00

8.
300.000,00
150.000,00

745

490.000,00

7.
300.000,00

744

6.
400.000,00
2.418.000,00

742

1.840.000,00

500.000,00

500.000,00

400.000,00

9.
440.000,00

771

Екон.
клас.

2.

411000
412000
413000

Позиција

1.

1
2
3

3.

702.590.000,00
120.508.500,00
1.470.000,00

4.

Одлука о буџету за
2020. годину

709.268.631,80
118.092.996,19
1.557.300,00

100,95
98,00
105,94

6.

5.

100.000,00

100.000,00

12.

822

%

1.500.000,00

1.500.000,00

11.

781

Измене и допуне
Одлуке о буџету
за 2020. годину

184.000,00

184.000,00

10.

772

17.762.000,00

2.400.000,00

13.000.000,00

2.362.000,00

13.

823

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

КОНСОЛИДАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ БУЏЕТА
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури

ОПИС

Члан 3. Одлуке мења се и гласи:
"Укупни планирани буџетски расходи и издаци по основним наменама утврђују се у следећим износима (колона 5):

400.000,00

400.000,00

4.

3.

100.000,00

732

731

БУЏЕТСКИ
КОРИСНИК
2.
НАРОДНИ МУЗЕЈ
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
"СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ"
КРАЉЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
"РИБНИЦА" КРАЉЕВО
ДОМ КУЛТУРЕ "УШЋЕ"
СТУДЕНИЦА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР "ИБАР"
ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ
"ГОЧ"
ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА "ОЛГА
ЈОВИЧИЋ-РИТА"
ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА КРАЉЕВО

Укупни планирани приходи буџетских корисника из осталих извора финансирања утврђују се у следећим износима:
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2.

414000
415000
416000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
441000
444000
451000
472000
481000
482000
483000
484000

485000

499000

511000
512000
513000
515000
523000
541000
611000
621000
463000
464000

1.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Екон.
клас.

Позиција

Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Отплата камата домаћим пословним банкама
Пратећи трошкови задуживања
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Порези,обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних
непогода или других природних узрока
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних
органа
Средства резерве:
Стална резерва
1.000.000,00
Текућа резерва
40.000.000,00
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају
Земљиште
Отплата главнице домаћим пословним банкама
Набавка домаће финансијске имовине
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

3.

ОПИС

9

1.125.997.384,66
32.330.784,00
1.801.000,00
23.297.324,00
0,00
66.900.000,00
57.500.000,00
1.000,00
430.066.000,00
27.000.000,00

15.668.000,00
41.000.000,00

30.010.000,00
41.000.000,00

91,05
161,45
100,00
411,18
0,00
100,60
100,00
100,00
100,02
100,00

52,21
100,00

100,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

1.236.681.070,00
20.025.000,00
1.801.000,00
5.666.000,00
0,00
66.500.000,00
57.500.000,00
1.000,00
429.981.000,00
27.000.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

99,05
89,06
112,26
99,49
70,55
109,21
101,79
115,80
89,47
100,00
62,53
100,05
109,42
124,34
99,78
84,35

6.

5.

13.587.000,00
13.823.700,00
10.990.000,00
347.016.000,00
3.573.384,00
392.459.025,93
140.244.000,00
356.152.000,00
84.266.497,00
600.000,00
5.016.000,00
124.300.000,00
142.525.000,00
119.955.000,00
7.597.000,00
14.606.000,00

%

Измене и допуне
Одлуке о буџету
за 2020. годину

13.717.000,00
15.521.000,00
9.790.000,00
348.811.000,00
5.065.000,00
359.347.768,00
137.779.000,00
307.555.000,00
94.189.000,00
600.000,00
8.022.000,00
124.240.000,00
130.255.000,00
96.474.000,00
7.614.000,00
17.315.000,00

4.

Одлука о буџету за
2020. годину
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2.

465000

1.

33

Остале дотације и трансфери
СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА:

3.

ОПИС

9.179.000,00
4.427.707.338,00

4.

Одлука о буџету за
2020. годину

276,34
100,60

6.

5.

25.365.400,00
4.454.056.427,58

%

Измене и допуне
Одлуке о буџету
за 2020. годину

Породица и деца
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на
другом месту
Социјална заштита некласификована на другом месту
Извршни и законодавни органи
Опште услуге
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Трансакције јавног дуга
Цивилна заштита
Судови
Општи послови по питању рада
Пољопривреда
Саобраћај
Остале делатности
Туризам
Управљање отпадом
Управљање отпадним водама
Заштита биљног света
Заштита животне средине некласификована на другом месту

1.

ОПИС

111.978.000,00
11.500.000,00
75.068.500,00
497.568.000,00
124.580.000,00
58.101.000,00
6.005.000,00
10.636.000,00
10.002.000,00
65.001.000,00
979.474.768,00
51.822.000,00
25.073.000,00
34.002.070,00
133.946.000,00
161.103.000,00
24.503.000,00

070
090
111
130
160
170
220
330
412
421
450
470
473
510
520
540
560

3.

71.155.000,00

2.

040

Одлука о
буџету за 2020.
годину

ФУНКЦИОНАЛНА
КЛАСИФИКАЦИЈА

127.124.142,93
12.000.000,00
77.514.240,00
529.059.332,00
123.285.029,00
58.101.000,00
14.266.000,00
10.599.700,00
10.967.000,00
65.001.000,00
938.355.768,00
49.442.054,00
21.179.001,00
64.002.070,00
88.946.000,00
166.416.640,00
24.503.000,00

71.355.000,00

4.

Измене и допуне
Одлуке о буџету
за 2020. годину

Члан 4. Одлуке мења се и гласи:
"Укупни расходи и издаци буџета града Краљева у 2020. години према функционалној класификацији планирани су у следећим износима (колона 4):

Члан 4.

У укупан износ средстава утврђен овом Одлуком, урачуната су и средства стављена на располагање директним и индиректним корисницима буџетских средстава
на основу донетих решења у току године од стране извршних органа града Краљева, сагласно Одлуци о буџету града Краљева за 2020. годину"

Екон.
клас.

Позиција
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Буџетски
корисник
2.
Градска управа

3.
Изградња Атлетског стадиона
Затворени базен
Изградња ски-лифта на Гочу
Саобраћајна инфраструктура-Воћареве ливаде
Реконструкција Рудничке улице
Изградња саобраћајнице Магнохром-Кулагић ада
Реконструкција Улице цара Лазара и Улице цара Душана
Реконструкција леве обале Ибра и деснообалног насипа у Жичком
пољу
Фекална канализација у Адранима и насељу Хигијенски завод
Фекална канализација у Конареву
Санација Градске депоније
Унапређење система јавног осветљења и уградња командних ормара
за управљање јавним осветљењем, у циљу енергетске ефикасности

Опис капиталног пројекта

20.000.000,00
19.500.000,00
5.000.000,00
55.501.070,00
20.000.000,00
654.401.070,00

01
01
01
01, 07
01

01, 13
13
01

5.
100.000.000,00
0,00
35.000.000,00
374.400.000,00
25.000.000,00
0,00

2020

4.
01, 13

Извор
финансирања

2021

25.045.600,00
1.397.402.026,00

43.701.150,00
36.740.831,00
63.250.000,00
35.322.374,00

60.000.000,00
141.346.213,00
100.000.000,00

6.
52.677.787,00
839.318.071,00

4.

644.668.114,66
9.300.000,00
143.381.000,00
19.300.000,00
42.331.033,00
273.584.300,00
78.600.000,00
428.825.002,99
244.013.000,00
116.937.000,00
4.454.056.427,58

Измене и допуне
Одлуке о буџету
за 2020. годину

7.

2022

0,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

УКУПНО

Раздео/
Глава
1.
501

3.

647.628.000,00
6.300.000,00
140.051.000,00
19.300.000,00
39.226.000,00
252.771.000,00
56.700.000,00
454.213.000,00
244.463.000,00
115.537.000,00
4.427.707.338,00

2.

620
630
640
740
810
820
860
911
912
920

Одлука о
буџету за 2020.
годину

ФУНКЦИОНАЛНА
КЛАСИФИКАЦИЈА

Члан 5. Одлуке мења се и гласи:
"Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године:

Члан 5.

Развој заједнице
Водоснабдевање
Улична расвета
Услуге јавног здравства
Услуге рекреације и спорта
Услуге културе
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификована на другом месту
Предшколско образовање
Основно образовање
Средње образовање
УКУПНО:

1.

ОПИС
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0101

0001

0001
0002

0001
0002
0003

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008

0001
0002
0003
0004
0005

Програмска
активност/
Пројекат
2.

3.
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање
Просторно и урбанистичко планирање
Спровођење урбанистичких и просторних планова
Управљање грађевинским земљиштем
Стамбена подршка
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда
Програм 2. Комуналне делатности
Управљање/одржавање јавним осветљењем
Одржавање јавних зелених површина
Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Зоохигијена
Уређивање, одржавање и коришћење пијацa
Одржавање гробаља и погребне услуге
Производња и дистрибуција топлотне енергије
Управљање и снабдевање водом за пиће
Програм 3. Локални економски развој
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
Мере активне политике запошљавања
Подршка економ. развоју и промоцији предузетништва
Програм 4. Развој туризма
Управљање развојем туризма
Промоција туристичке понуде
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној
заједници

Назив

5.
596.331.704,00
35.150.000,00
482.611.304,00
67.270.400,00
11.300.000,00
319.147.640,00
143.381.000,00
66.314.640,00
84.502.000,00
15.600.000,00
50.000,00
9.300.000,00
70.268.000,00
52.301.000,00
10.967.000,00
7.000.000,00
21.179.001,00
12.378.001,00
8.801.000,00
65.001.000,00

508.180.000,00
53.501.000,00
11.300.000,00
307.504.000,00
140.051.000,00
61.001.000,00
84.502.000,00
15.600.000,00
50.000,00
6.300.000,00
69.243.000,00
52.241.000,00
10.002.000,00
7.000.000,00
25.073.000,00
12.672.000,00
12.401.000,00
65.001.000,00

Измене и допуне
Одлуке о буџету
за 2020. годину

4.
606.331.000,00
33.350.000,00

Одлука о буџету
за 2020. годину

6.

1,5

0,5

1,6

7,2

13,4

Структура %

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

1502

1501

1102

1101

1.

Програм

Шифра

Члан 6. Одлуке мења се и гласи:
"Из средстава буџета града Краљева финансираће се расходи и издаци према програмској класификацији у 2020. години у следећим износима:

Члан 6.
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0901

2003

2002

2001

0701

0401

Програм

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009

0001

0001

0001

0002
0004
0005

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007

Програмска
активност/
Пројекат
0002

Шифра

Мере подршке руралном развоју
Програм 6. Заштита животне средине
Управљање заштитом животне средине
Праћење квалитета елемената животне средине
Заштита природе
Управљање отпадним водама
Управљање комуналним отпадом
Управљање осталим врстама отпада
Функционисање Фонда за заштиту животне средине
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Јавни градски и приградски превоз путника
Функционисање Фонда за саобраћај
Програм 8. Предшколско васпитање и образовање
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и
образовања
Програм 9. Основно образовање и васпитање
Функционисање основних школа
Програм 10. Средње образовање и васпитање
Функционисање средњих школа
Програм 11. Социјална и дечија заштита
Једнократне помоћи и други облици помоћи
Породични и домски смештај, прихва. и др. врсте смештаја
Дневне услуге у заједници
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Подршка реализацији програма Црвеног крста
Подршка деци и породица са децом
Подршка рађању и родитељству
Подршка особама са инвалидитетом
Функционисање Центра за социјални рад

Назив
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65.001.000,00
177.451.070,00

88.946.000,00
64.002.070,00
24.503.000,00
938.355.768,00
812.348.768,00
100.000.000,00
26.007.000,00
428.825.002,99
428.825.002,99
244.013.000,00
244.013.000,00
116.937.000,00
116.937.000,00
211.479.142,93
41.450.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
12.000.000,00
72.355.000,00
51.982.000,00
24.162.000,00

133.946.000,00
34.002.070,00
24.503.000,00
979.474.768,00
853.467.768,00
100.000.000,00
26.007.000,00
454.213.000,00
454.213.000,00
244.463.000,00
244.463.000,00
115.537.000,00
115.537.000,00
194.633.000,00
44.000.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
11.500.000,00
71.155.000,00
39.901.000,00
22.477.000,00

Измене и допуне
Одлуке о буџету
за 2020. годину

65.001.000,00
192.451.070,00

Одлука о буџету
за 2020. годину

4,7

2,6

5,5

9,6

21,1

4,0

Структура %
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0602

1301

1201

1801

Програм

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0009
0010

0002
0004
0005

0001

0006

0005

0004

0001
0002
0003

0001
0002
0003

Програмска
активност/
Пројекат
0010

Шифра

Социјално становање у заштићеним условима
Програм 12. Здравствена заштита
Функционисање установа примарне здравствене заштите
Мртвозорство
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно
здравље
Програм 13. Развој културе и информисања
Функционисање локалних установа културе
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Унапређење система очувања и представљања културноисторијског наслеђа
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног
информисања
Унапређење јавног информисања на језицима националних
мањина
Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом
Програм 14. Развој спорта и омладине
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима
Подршка предшколском и школском спорту
Функционисање локалних спортских установа
Спровођење омладинске политике
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функционисање месних заједница
Сервисирање јавног дуга
Општинско/градско правобранилаштво
Омбудсман
Инспекцијски послови
Функционисање националних савета националних мањина
Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва

Назив
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77.900.000,00
42.331.033,00
700.000,00
725.402.115,00
587.433.415,00
14.002.000,00
58.101.000,00
10.599.700,00

40.000.000,00
1.000.000,00

39.226.000,00
700.000,00
689.421.000,00
559.677.000,00
14.002.000,00
58.101.000,00
10.636.000,00

40.000.000,00
1.000.000,00

23.000.000,00

23.000.000,00

56.000.000,00

20.584.200,00

707.000,00

120.931.033,00

6.000.000,00
273.584.300,00
200.215.420,00
29.784.680,00

6.000.000,00
252.771.000,00
203.854.000,00
25.210.000,00

95.926.000,00

6.030.142,93
19.300.000,00
11.000.000,00
2.300.000,00

Измене и допуне
Одлуке о буџету
за 2020. годину

2.100.000,00
19.300.000,00
11.000.000,00
2.300.000,00

Одлука о буџету
за 2020. годину

16,3

2,7

6,1

0,4

Структура %

05. октобар 2020. године
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0001

0001
0002
0003

Програмска
активност/
Пројекат
0011
0014

Члан 7.

. ПОСЕБАН ДЕО

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

Робне резерве
Управљање у ванредним ситуацијама
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
Функционисање Скупштине
Функционисање извршних органа
Подршка раду извршних органа власти и скупштине
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори
енергије
Енергетски менаџмент

Назив

14.266.000,00
77.514.240,00
50.871.800,00
22.289.440,00
4.353.000,00
48.336.410,66
48.336.410,66
4.454.056.427,58

41.297.000,00
41.297.000,00
4.427.707.338,00

Измене и допуне
Одлуке о буџету
за 2020. годину

6.005.000,00
75.068.500,00
47.160.000,00
23.436.500,00
4.472.000,00

Одлука о буџету
за 2020. годину

100,00%

1,1

1,7

Структура %

Глава

2.

Раздео

1.

3.

4.

Прог- Фунрам кција

5.

6.
01
04
05

7.

Програм.
Пози- Екон.
актив.
ција клас.
/Пројекат

8.
СВЕГА РАСХОДИ
Извори финансирања укупних средстава
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од иностраних земаља

ОПИС

10.
4.454.056.427,58
4.454.056.427,58
3.634.151.034,54
19.112.669,65

9.
4.427.707.338,00
4.427.707.338,00
3.902.875.268,00
18.500.000,00

Одлука о
буџету за
2020. годину

114.793.000,00

11.
114.793.000,00
114.793.000,00

Расходи и
издаци
индиректних
корисника
из осталих
средстава

12.
100,60

%
10/9
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Измене и
допуне
Одлуке о
буџету за
2020. годину

Члан 13. Одлуке мења се и гласи:
"Средства буџета града Краљева у износу од 4.454.056.427,58 динара за 2020. годину распоређују се на директне и индиректне буџетске кориснике
утврђене овом Одлуком и то (колона 10):

0501

2101

Програм

Шифра

15
Број 41- Страна 28
05. октобар 2020. године

2.

1.

2101

3.

111

4.

Прог- Фунрам кција

0003

0001

5.

411
412
413
414
415
416
421
422
423

426
444
465
481

10
11
12
13

01

7.
06
07
08
13
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9

6.

Програм.
Пози- Екон.
актив.
ција клас.
/Пројекат

СКУПШТИНА

Извори финансирања за раздео 2:

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Извори финансирања за раздео 1:
Општи приходи и примања буџета
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Извршни и законодавни органи
Функционисање Скупштине
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
-Штампање Службеног листа и одн. са јавн.
1.670.000,00
-Медијске услуге (пренос седница)
900.000,00
-Комисије, накнаде одборника и
функцијски додатак
27.500.000,00
-Репрезентација и остале опште услуге
1.230.000,00
-Трошкови спровођења избора
8.700.000,00
-Трошкови избора МЗ
2.000.000,00
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Подршка раду извршних органа власти и скупштине
Дотације невлаадиним организацијама
-Редовно финансирање политичких субјеката 2.683.000,00
-Трошкови изборне кампање
1.670.000,00

8.
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година

ОПИС

9.208.500,00
9.208.500,00

9.187.300,00
9.187.300,00

50.000,00
1.000,00
50.000,00
4.353.000,00
4.353.000,00

55.224.800,00
55.224.800,00
50.871.800,00
7.200.000,00
1.198.800,00
10.000,00
100.000,00
60.000,00
1.000,00
1.000,00
200.000,00
42.000.000,00

51.632.000,00
51.632.000,00
47.160.000,00
7.500.000,00
1.287.000,00
10.000,00
100.000,00
60.000,00
1.000,00
1.000,00
300.000,00
37.800.000,00

50.000,00
1.000,00
50.000,00
4.472.000,00
4.472.000,00

55.224.800,00
55.224.800,00
55.224.800,00

10.
2.905.000,00
143.483.092,35
137.440,00
654.259.450,03
7.741,01

51.632.000,00
51.632.000,00
51.632.000,00

442.369.070,00

63.963.000,00

9.

Одлука о
буџету за
2020. годину

Измене и
допуне
Одлуке о
буџету за
2020. годину
11.

Расходи и
издаци
индиректних
корисника
из осталих
средстава

99,77

100,00
100,00
100,00
97,34
97,34

106,96
106,96
107,87
96,00
93,15
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
66,67
111,11

106,96

12.

%
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02

01

Глава

Раздео

16
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2.

1.

03

Глава

Раздео

2101

2101

3.

111

111

4.

Прог- Фунрам кција

0002

0002

5.

26
27
28
29
30
31
32
33
34

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

6.

411
412
413
414
415
416
421
422
423

01

411
412
413
414
415
416
421
422
423
426
444
465

7.
01

Програм.
Пози- Екон.
актив.
ција клас.
/Пројекат

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Извори финансирања за раздео 3:
Општи приходи и примања буџета
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Извршни и законодавни органи
Функционисање извршних органа
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
-Превођење, котизација и односи са јавношћу 2.300.000,00
-Комисије и радна тела извршних органа и
остале стручне услуге
1.000.000,00
-Репрезентација
2.600.000,00
-Остали расходи
300.000,00

8.
Општи приходи и примања буџета
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Извршни и законодавни органи
Функционисање извршних органа
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери

ОПИС

17

13.102.140,00
13.102.140,00
13.102.140,00
13.102.140,00
13.102.140,00
13.102.140,00
5.160.000,00
859.140,00
10.000,00
200.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
350.000,00
6.200.000,00

14.228.000,00
14.228.000,00
14.228.000,00
5.160.000,00
885.000,00
10.000,00
200.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
500.000,00
7.100.000,00

9.187.300,00
9.187.300,00
9.187.300,00
4.200.000,00
699.300,00
10.000,00
100.000,00
260.000,00
1.000,00
1.000,00
70.000,00
3.800.000,00
4.000,00
1.000,00
41.000,00

9.208.500,00
9.208.500,00
9.208.500,00
4.200.000,00
720.500,00
10.000,00
100.000,00
260.000,00
1.000,00
1.000,00
70.000,00
3.800.000,00
4.000,00
1.000,00
41.000,00
14.228.000,00
14.228.000,00
14.228.000,00

10.
9.187.300,00

9.
9.208.500,00

Одлука о
буџету за
2020. годину

Измене и
допуне
Одлуке о
буџету за
2020. годину
11.

Расходи и
издаци
индиректних
корисника
из осталих
средстава

92,09
92,09
92,09
100,00
97,08
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
70,00
87,32

92,09

99,77
99,77
99,77
100,00
97,06
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

12.

%
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2.

1.

05

04

Глава

Раздео

0602

3.

330

4.

Прог- Фунрам кција

0004

5.

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

6.
35
36
37
38

Извори финансирања за раздео 4:
Општи приходи и примања буџета
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Судови
Градско правобранилаштво
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези,обавезне таксе и казне
Машине и опрема
Нематеријална имовина
ГРАДСКА УПРАВА (ГЛАВА 1-14)
Извори финансирања за раздео 5:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак из ранијих година

ГРАДСКО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО

8.
Специјализоване услуге
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери

ОПИС

10.599.700,00
10.599.700,00
10.599.700,00
7.800.000,00
1.298.700,00
57.300,00
200.000,00
3.700,00
150.000,00
290.000,00
10.000,00
115.000,00
10.000,00
150.000,00
275.000,00
70.000,00
20.000,00
100.000,00
50.000,00
4.365.942.487,58
4.365.942.487,58
3.546.037.094,54
19.112.669,65
2.905.000,00
143.483.092,35
137.440,00
654.259.450,03

10.636.000,00
10.636.000,00
10.636.000,00
7.800.000,00
1.340.000,00
60.000,00
200.000,00
1.000,00
150.000,00
260.000,00
10.000,00
165.000,00
10.000,00
150.000,00
250.000,00
70.000,00
20.000,00
100.000,00
50.000,00
4.342.002.838,00
4.342.002.838,00
3.817.170.768,00
18.500.000,00

442.369.070,00

63.963.000,00

10.599.700,00
10.599.700,00
10.599.700,00

10.
50.000,00
200.000,00
1.000,00
50.000,00

10.636.000,00
10.636.000,00
10.636.000,00

9.
50.000,00
250.000,00
1.000,00
50.000,00

Одлука о
буџету за
2020. годину

Измене и
допуне
Одлуке о
буџету за
2020. годину

114.793.000,00

114.793.000,00
114.793.000,00

11.

Расходи и
издаци
индиректних
корисника
из осталих
средстава

99,66
99,66
99,66
100,00
96,92
95,50
100,00
370,00
100,00
111,54
100,00
69,70
100,00
100,00
110,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,55

99,66

12.
100,00
80,00
100,00
100,00

%
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01
04
05
06
07
08
13

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
512
515

01

7.
424
426
444
465

Програм.
Пози- Екон.
актив.
ција клас.
/Пројекат
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2.

1.

01

Глава

Раздео

1101

3.

620

4.

Прог- Фунрам кција

0001

5.

55
56

6.

423
424

ГРАДСКА УПРАВА

Извори финансирања за главу 01:
Општи приходи и примања буџета
Донације од иностраних земаља
позиција број 192 (511)
Донације од међународних организација
позиција број 168 (511)
позиција број 169 (512)
Трансфери од других нивоа власти
позиција број 61 (511)
позиција број 66 (472)
позиција број 78 (426)
позиција број 91 (465)
позиција број 104 (511)
позиција број 162 (465)
позиција број 168 (511)
позиција број 169 (512)
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
позиција број 75 (511)
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
позиција број 61 (511)
позиција број 66 (472)
позиција број 78 (426)
позиција број 100 (511)
позиција број 104 (511)
позиција број 117 (511)
позиција број 160 (426)
позиција број 192 (511)
Неутрошена средства донација из ранијих година
позиција број 192 (511)
ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Развој заједнице
Просторно и урбанистичко планирање
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

8.
Неутрошена средства донација из ранијих година

ОПИС

606.331.000,00
606.331.000,00
33.350.000,00
28.650.000,00
4.700.000,00

20.326.070,00
387.400.000,00
2.643.000,00

442.369.070,00
15.000.000,00
17.000.000,00

15.000.000,00
15.000.000,00

3.507.907.838,00
3.507.907.838,00
3.032.038.768,00
18.500.000,00
18.500.000,00

9.

Одлука о
буџету за
2020. годину

596.331.704,00
596.331.704,00
35.150.000,00
28.650.000,00
6.500.000,00

474.400.000,00
2.643.000,00
13.748.921,71
7.741,01
7.741,01

3.525.434.924,66
3.525.434.924,66
2.808.873.267,55
19.112.669,65
19.112.669,65
2.905.000,00
800.000,00
2.105.000,00
49.484.364,42
15.000.000,00
4.950.000,00
1.600.000,00
964.287,00
20.326.070,00
2.813.987,42
2.750.000,00
1.080.020,00
137.440,00
137.440,00
644.914.442,03
120.050.304,00
18.858.576,32
2.213.640,00
13.000.000,00

10.
7.741,01

Измене и
допуне
Одлуке о
буџету за
2020. годину
11.

Расходи и
издаци
индиректних
корисника
из осталих
средстава

98,35
98,35
105,40
100,00
138,30

100,50

12.

%
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15

13

08

07

06

01
05

7.
15

Програм.
Пози- Екон.
актив.
ција клас.
/Пројекат
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Глава

2.

Раздео

1.

1102

3.

0002

0001

0005

0004

5.
0003

424
472
511

65
66
67

76
77

71
72
73
74
75
423
424

421
423
424
425
511

511

423

64

70/1

483
511
513
541

60
61
62
63

421
425
481

423
425
465

57
58
59

68
69
70

7.

6.

Програм.
Пози- Екон.
актив.
ција клас.
/Пројекат
8.
Управљање грађевинским земљиштем
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Остале дотације и трансфери
-Стаза за инвалиде Атлетски стадион ЕУПРО
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Остале некретнине и опрема
Земљиште
Стамбена подршка
Услуге по уговору
-Урбана регенерација насеља у Доситејевој улици
Специјализоване услуге
Накнада за социјалну заштиту из буџета
-Накнада за учешће града у пројектима за избегла и
прогнана лица
Зграде и грађевински објекти
-Урбана регенерација насеља у Доситејевој улици
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда
Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање
Дотације невладиним организацијама
-Стамбене заједнице
Зграде и грађевински објекти
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Улична расвета
Управљање/одржавање јавним осветљењем
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Заштита биљног света
Одржавање јавних зелених површина
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
-Ботаничка башта II
592.000,00
-"Дрвореди као ветрозаштита"
408.000,00

ОПИС

500.000,00
307.504.000,00
140.051.000,00
140.051.000,00
110.000.000,00
3.000.000,00
1.000,00
15.000.000,00
12.050.000,00
145.503.000,00
61.001.000,00
3.000.000,00
58.000.000,00

11.300.000,00
500.000,00
300.000,00
10.000.000,00

30.500.000,00

1.000,00
20.000.000,00

1.000.000,00
374.380.000,00
300.000,00
61.500.000,00
53.501.000,00
3.000.000,00

9.
508.180.000,00
30.650.000,00
38.000.000,00
2.350.000,00

Одлука о
буџету за
2020. годину

500.000,00
319.147.640,00
143.381.000,00
143.381.000,00
110.000.000,00
3.000.000,00
1.000,00
15.000.000,00
15.380.000,00
150.816.640,00
66.314.640,00
3.000.000,00
59.500.000,00

11.300.000,00
500.000,00
300.000,00
10.000.000,00

26.198.400,00

11.172.000,00
26.900.000,00

1.000.000,00
347.211.304,00
300.000,00
61.500.000,00
67.270.400,00
3.000.000,00

10.
482.611.304,00
30.650.000,00
38.350.000,00
3.600.000,00

Измене и
допуне
Одлуке о
буџету за
2020. годину
11.

Расходи и
издаци
индиректних
корисника
из осталих
средстава

100,00
103,79
102,38
102,38
100,00
100,00
100,00
100,00
127,63
103,65
108,71
100,00
102,59

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

85,90

134,50

100,00
92,74
100,00
100,00
125,74
100,00

12.
94,97
100,00
100,92
153,19

%
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Глава

2.

Раздео

1.

1501

3.

0003

0001

0002

0008

0006

0004

0003

5.

451

621

93

465

91
92

423
464

423
424
425
511

423

424

89
90

85
86
87
88

84

83

421
423
424
425

426

78

79
80
81
82

7.

6.

Програм.
Пози- Екон.
актив.
ција клас.
/Пројекат
8.
-Програм уређивања грађ.земљишта
58.500.000,00
Материјал
-Ботаничка башта II
2.213.640,00
-"Дрвореди као ветрозаштита"
1.600.000,00
Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Заштита биљног и животињског света
Зоохигијена
Специјализоване услуге
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Одржавање гробаља и погребне услуге
Услуге по уговору
Водоснабдевање
Управљање и снабдевање водом за пиће
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти - Изградња водовода
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Општи послови по питању рада
Мере активне политике запошљавања
Услуге по уговору
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
-Подстицај у запошљавању
10.000.000,00
Остале дотације и трансфери
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
-JKП "Пијаца"
17.000.000,00
-JЕП "Топлана"
17.000.000,00
-JKП "Чистоћа"
18.000.000,00
-Регионална агенција
300.000,00
Набавка домаће финансијске имовине
Подршка економ. развоју и промоцији предузетништва

ОПИС

1.000,00
7.000.000,00

52.300.000,00

52.240.000,00

1.000,00
7.000.000,00

966.000,00
59.301.000,00
52.301.000,00

84.502.000,00
82.000.000,00
2.500.000,00
1.000,00
1.000,00
15.600.000,00
15.600.000,00
15.600.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
9.300.000,00
9.300.000,00
3.500.000,00
500.000,00
5.000.000,00
300.000,00
70.268.000,00
10.967.000,00
10.967.000,00
1.000,00
10.000.000,00

3.814.640,00

10.

1.000,00
59.241.000,00
52.241.000,00

84.502.000,00
82.000.000,00
2.500.000,00
1.000,00
1.000,00
15.600.000,00
15.600.000,00
15.600.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
6.300.000,00
6.300.000,00
3.500.000,00
500.000,00
2.000.000,00
300.000,00
69.243.000,00
10.002.000,00
10.002.000,00
1.000,00
10.000.000,00

1.000,00

9.

Одлука о
буџету за
2020. годину

Измене и
допуне
Одлуке о
буџету за
2020. годину
11.

Расходи и
издаци
индиректних
корисника
из осталих
средстава

100,00
100,00

100,11

100,10
100,11

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
147,62
147,62
100,00
100,00
250,00
100,00
101,48
109,65
109,65
100,00
100,00

12.

%
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Глава

2.

Раздео

1.

0401

0101

3.

560

510

520

421

4.

Прог- Фунрам кција

0007

0005

0004

0002

5.

511

100

421
423
424
426
463
465
481
512

8.
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама (развој сеоског туризма)
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Пољопривреда
Мере подршке руралном развоју
Услуге по уговору
Субвенције јавним нефинансијксим предузећима и
организацијама
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање отпадним водама
Управаљање отпадним водама
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
-Атмосферска канализација
Остале дотације и трансфери
- Пројектно тех.документација Шеовац одводњавања
индустријске зоне ЕУПРО
Зграда и грађевински објекти
Изградња фекалне канализације
-Програм уређ.грађ.земљ.
71.500.000,00
-Пројекат "Колектор-Жичка река/Брадуловац" 546.000,00
Управљање отпадом
Управљање комуналним отпадом
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Функционисање Фонда за заштиту животне средине
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама
Машине и опрема

ОПИС

64.002.070,00
64.002.070,00
2.500.000,00
1.000,00
2.000.000,00
59.501.070,00
24.503.000,00
24.503.000,00
10.000.000,00
1.000.000,00
11.500.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

24.503.000,00
24.503.000,00
10.000.000,00
500.000,00
12.500.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000.000,00
500.000,00

72.046.000,00

34.002.070,00
34.002.070,00
2.500.000,00
1.000,00
2.000.000,00
29.501.070,00

117.046.000,00

600.000,00

65.000.000,00
177.451.070,00
88.946.000,00
88.946.000,00
4.300.000,00
12.000.000,00

65.000.000,00
192.451.070,00
133.946.000,00
133.946.000,00
4.300.000,00
12.000.000,00
600.000,00

7.000.000,00
65.001.000,00
65.001.000,00
65.001.000,00
1.000,00

10.

7.000.000,00
65.001.000,00
65.001.000,00
65.001.000,00
1.000,00

9.

Одлука о
буџету за
2020. годину

Измене и
допуне
Одлуке о
буџету за
2020. годину
11.

Расходи и
издаци
индиректних
корисника
из осталих
средстава

100,00
100,00
100,00
200,00
92,00
100,00
100,00
100,00
100,00
200,00

188,23
188,23
100,00
100,00
100,00
201,69

61,55

100,00

100,00
92,21
66,40
66,40
100,00
100,00

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

12.

%
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105
106
107
108
109
110
111
112

423
424
425
511

465

99

101
102
103
104

423
425

423
451

7.
451

97
98

95
96

6.
94
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Пози- Екон.
актив.
ција клас.
/Пројекат
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Глава

2.

Раздео

1.

2003

912

450

4.

0001

0005

0004

0002

5.

511
423

117
118

132

463

421
423
424
425
426
463
465
481
482
511
512
513
515

465

116

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

423
424
425

7.

113
114
115

6.

Програм.
Пози- Екон.
актив.
ција клас.
/Пројекат

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ
Основно образовање
Функционисање основних школа
Трансфери осталим нивоима власти
-Текући трансфер
225.056.000,00
-Капитални трансфер
18.957.000,00
ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ

Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина

8.
ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Саобраћај
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
-Програм уређивања грађевинског земљ.
249.000.000,00
-Атарски путеви
5.000.000,00
Остале дотације и трансфери
-Кулагић ада-план детаљне регулације ЕУПРО
Зграде и грађевински објекти
Јавни градски и приградски превоз путника
Услуге по уговору
- Јавни градски превоз
Функционисање Фонда за саобраћај
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама
Порези, обезне таксе и казне
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

ОПИС

116.937.000,00

244.013.000,00
244.013.000,00
244.013.000,00
244.013.000,00

244.463.000,00
244.463.000,00
244.463.000,00
244.463.000,00

115.537.000,00

26.007.000,00
2.000,00
6.800.000,00
600.000,00
1.000,00
600.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000.000,00
5.500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00

526.781.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00

26.007.000,00
101.000,00
3.900.000,00
13.400.000,00
1.000,00
600.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.500.000,00
5.000.000,00
1.500.000,00
1.000,00

607.900.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00

200.000,00

938.355.768,00
938.355.768,00
812.348.768,00
31.366.768,00
1.000,00
254.000.000,00

979.474.768,00
979.474.768,00
853.467.768,00
31.366.768,00
1.000,00
214.000.000,00
200.000,00

10.

9.

Одлука о
буџету за
2020. годину

Измене и
допуне
Одлуке о
буџету за
2020. годину
11.

Расходи и
издаци
индиректних
корисника
из осталих
средстава

101,21

99,82
99,82
99,82
99,82

100,00
1,98
174,36
4,48
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
333,33
110,00
100,00

86,66
100,00
100,00

100,00

95,80
95,80
95,18
100,00
0,00
118,69

12.

%
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Глава

2.

Раздео

1.

0901

3.

0006

0005

0008

0009

0004

0002

0001

0001

5.

463

137

472

481

140

141

472

139

472

463

136

138

463

463

463

7.

135

134

133

6.

Програм.
Пози- Екон.
актив.
ција клас.
/Пројекат
8.
Средње образовање
Функционисање средњих школа
Трансфери осталим нивоима власти
-Текући трансфер
105.195.000,00
-Капитални трансфер
11.742.000,00
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Социјална помоћ угроженом становништву,
некласификована на другом месту
Једнократне помоћи и други облици помоћи
Трансфери осталим нивоима власти
-Проширена права
41.450.000,00
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге
врсте смештаја
Трансфери осталим нивоима власти
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Трансфери осталим нивоима власти
Функционисање Центра за социјални рад
Дотације осталим нивоима власти –
Центар за социјал.рад
-Текући трансфер
23.662.000,00
-Капитални трансфер
500.000,00
Подршка особама са инвалидитетом
Накнада за социјалну заштиту из буџета
-Накнада за допунско материјално обезбеђењеНОР
2.100.000,00
-Превоз одређених категорија
30.000.000,00
-Субвенција РВИ
700.000,00
Социјална заштита некласификована на другом месту
Подршка реализацији програма Црвеног крста
Накнада за социјалну заштиту из буџета
- Народна кухиња
Дотације невладиним организацијама
-Јавна овлашћења поверена Црвеном крсту Краљево
Породица и деца
Подршка деци и породица са децом
Накнада за социјалну заштиту из буџета
-Накнада незапосленим породиљама
50.000.000,00
-Накнада за стипендије
5.000.000,00

ОПИС

71.155.000,00
71.155.000,00
71.155.000,00

6.500.000,00

11.500.000,00
11.500.000,00
5.000.000,00

32.300.000,00
32.300.000,00

72.355.000,00
72.355.000,00
72.355.000,00

7.000.000,00

12.000.000,00
12.000.000,00
5.000.000,00

32.800.000,00
32.800.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
24.162.000,00
24.162.000,00

101.912.000,00
41.450.000,00
41.450.000,00

102.277.000,00
44.000.000,00
44.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
22.477.000,00
22.477.000,00

186.267.000,00

10.
116.937.000,00
116.937.000,00
116.937.000,00

184.932.000,00

9.
115.537.000,00
115.537.000,00
115.537.000,00

Одлука о
буџету за
2020. годину

Измене и
допуне
Одлуке о
буџету за
2020. годину
11.

Расходи и
издаци
индиректних
корисника
из осталих
средстава

101,69
101,69
101,69

107,69

104,35
104,35
100,00

101,55
101,55

100,00
100,00
100,00
100,00
107,50
107,50

99,64
94,20
94,20

100,72

12.
101,21
101,21
101,21

%
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040

090

070

4.
920

Прог- Фунрам кција
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Глава

2.

Раздео

1.

860

820

740

4.

0005

0001

0004

0003

0002

0001

5.

147
148

146

145

144

143

142

6.

423
426

481

423

464

424

464

7.

Програм.
Пози- Екон.
актив.
ција клас.
/Пројекат
8.
-Накнада за исхрану, превоз и смештај
ученика и остале накнаде
600.000,00
-Субвенције за породице са троје деце
1.000.000,00
-Накнада за прворођену бебу
5.500.000,00
-Вантелесна оплодња
7.000.000,00
-Награда "Анђелко Савић"
2.555.000,00
- Остале накнаде
700.000,00
ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Услуге јавног здравства
Функционисање установа примарне здрав. заштите
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
-Апотекарска установа
2.000.000,00
-Дом здравља
9.000.000,00
Мртвозорство
Услуге по уговору
-Накнаде мртвозорцима
Спровођење активности из области друштвене бриге за
јавно здравље
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Услуге културе
Остваривање и унапређење јавног интереса у области
јавног информисања
Услуге по уговору
- Суфинансирање пројеката од јавног интереса у области
јавног информисања по одлуци Градског већа
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификована на
другом месту
Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
Дотације невладиним организацијама
-Дотације спортским организацијама спорт.удружења
Спровођење омладинске политике
Услуге по уговору
Материјал
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

ОПИС

642.426.332,00

602.674.000,00

77.900.000,00
77.900.000,00

56.000.000,00
56.000.000,00

700.000,00
500.000,00
200.000,00

78.600.000,00

56.700.000,00

700.000,00
500.000,00
200.000,00

78.600.000,00

23.000.000,00
23.000.000,00

23.000.000,00
23.000.000,00
56.700.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00
23.000.000,00
23.000.000,00

2.300.000,00
2.300.000,00

19.300.000,00
19.300.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00

10.

6.000.000,00
6.000.000,00
23.000.000,00
23.000.000,00

2.300.000,00
2.300.000,00

19.300.000,00
19.300.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00

9.

Одлука о
буџету за
2020. годину

Измене и
допуне
Одлуке о
буџету за
2020. годину
11.

Расходи и
издаци
индиректних
корисника
из осталих
средстава

106,60

100,00
100,00
100,00

139,11
139,11

138,62

138,62

100,00
100,00

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

100,00
100,00

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

12.

%
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1301

1201

1801

3.
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Број 41- Страна 38
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Глава

2.

Раздео

1.

3.

4.
130

Прог- Фунрам кција

0001

5.

411
412
413
414

415
416
421
422
423

424

153
154
155
156
157

158

7.

149
150
151
152

6.

Програм.
Пози- Екон.
актив.
ција клас.
/Пројекат
8.
Опште услуге
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Плате додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
-Породиљско боловање и боловање
преко 30 дана
600.000,00
-Отпремнина
3.400.000,00
-Солидарне помоћи
4.000.000,00
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
-Осигурање од непокрет. града у закупу
300.000,00
-Остали расходи
58.070.000,00
Трошкови путовања
Услуге по уговору
-Одржавање софтвера
2.300.000,00
-Образовање и усавршавање запослених
790.000,00
-Информисање
3.300.000,00
-Пројекат ГИС
1.830.000,00
-Пројекат опремање омладинског клуба
110.000,00
-Стручне услуге
11.500.000,00
-Родне равноправности
500.000,00
-Репрезентација
1.100.000,00
-Екстерна ревизија
180.000,00
-Акт о процени ризика
500.000,00
-Акустична студија за сирене
500.000,00
-Бесплатна правна помоћ
1.000.000,00
-Комерцијални и непрофитни закуп
са ЈП Стамбено
15.000.000,00
-Остали расходи
1.000.000,00
Специјализоване услуге
-Услуге извршења решењима
3.000.000,00
-Kомарци и друго
5.000.000,00
-МЗ
1.000.000,00
-Стрелци
2.500.000,00

ОПИС

26

13.532.000,00

580.000,00
39.610.000,00

5.300.000,00
2.200.000,00
58.370.000,00

529.059.332,00
218.340.800,00
36.353.512,00
650.000,00
8.000.000,00

10.
529.059.332,00

11.

Расходи и
издаци
индиректних
корисника
из осталих
средстава

104,09

58,00
160,89

100,00
100,00
112,25

106,33
100,62
97,68
100,00
114,29

12.
106,33

%
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13.000.000,00

1.000.000,00
24.620.000,00

5.300.000,00
2.200.000,00
52.000.000,00

497.568.000,00
217.000.000,00
37.216.000,00
650.000,00
7.000.000,00

9.
497.568.000,00

Одлука о
буџету за
2020. годину

Измене и
допуне
Одлуке о
буџету за
2020. годину

05. октобар 2020. године
Број 41 - Страна 39

Глава

2.

Раздео

1.

3.

4.

Прог- Фунрам кција

5.

7.

425

426
444
465

481

482
483
484
485
511

6.

159

160
161
162

163

164
165
166
167
168

Програм.
Пози- Екон.
актив.
ција клас.
/Пројекат
8.
-Дератизација непокр.града у закупу
(непрофитни закуп)
560.000,00
-Остале специјализоване услуге
1.172.000,00
-Испитивање електр. инсталација
300.000,00
Текуће поправке и одржавање
-Градска управа
6.000.000,00
-Непокретност града у закупу
564.000,00
-Домови културе МЗ
2.000.000,00
-Сирене
300.000,00
Материјал
-Градска управа
15.200.000,00
-Табле за улице
20.000.000,00
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
-Повраћај средстава за плате
1.800.000,00
-Пројекат "Унапређење положаја Рома"
650.000,00
-Пројекат "Инклузивно предшколско"
282.000,00
-Пројекат "Успостваљање е-управе за
пољоп. субвенције"
350.000,00
-Популациона политика, Дом ученика
3.317.000,00
-Агенс
600.000,00
- Пројекат "Кратки вредносни ланци"
2.400.000,00
(суфинансирање, предфинансирање)
Дотације невладиним организацијама
-Чланарине
4.700.000,00
-Удружење грађана
14.000.000,00
-Дотација СПО Конванлук
1.000.000,00
Порези, обавезне таксе и казне
-ПДВ (комерцијални закуп) Градско стамб. 2.500.000,00
-Остали расходи
4.500.000,00
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за пов. или штету насталу услед елем.непог.
Накнада штете за пов. или штету нанету од стр. држ.органа
Зграде и грађевински објекти
-Градска управа
2.000.000,00
-Домови културе
8.525.000,00
-Уређење простора за спорт и рекреацију
у Стублу
3.300.000,00

ОПИС

27

9.000.000,00
1.000.000,00
30.000.000,00
10.000.000,00

10.000.000,00
1.000.000,00
15.000.000,00
17.125.000,00

7.000.000,00

19.700.000,00

5.000.000,00
9.399.000,00

35.200.000,00

8.864.000,00

10.

11.

Расходи и
издаци
индиректних
корисника
из осталих
средстава

111,11
100,00
50,00
171,25

100,00

106,49

62,50
344,03

97,78

167,25

12.

%
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7.000.000,00

18.500.000,00

8.000.000,00
2.732.000,00

36.000.000,00

5.300.000,00

9.

Одлука о
буџету за
2020. годину

Измене и
допуне
Одлуке о
буџету за
2020. годину

Број 41- Страна 40
05. октобар 2020. године

Глава

2.

Раздео

1.

620

220

170

160

4.

0001

0014

0003

0010

0009

5.

423
424
425
426
463
465
484
511
512

184
185

441
444
611

177
178
179
180
181
182
183

174
175
176

499

173

515
541

170
171
499

512

169

172

7.

6.

Програм.
Пози- Екон.
актив.
ција клас.
/Пројекат
8.
-Пројекат Евергрин
2.800.000,00
-Инвестиционо одржавање непокретности
у својини града
500.000,00
Машине и опрема
-Градска управа
5.700.000,00
-Аутомобил
1.050.000,00
-Сирене
500.000,00
-Интерфони (непрофитни закуп)
500.000,00
-Опремање омладинског клуба
1.080.020,00
-Опремање пројекат Евергрин
2.105.000,00
Нематеријална имовина
Земљиште
Опште јавне услугенекласификоване на другом месту
Текућа буџетска резерва
Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва
Стална буџетска резерва
Трансакције јавног дуга
Сервисирање јавног дуга
Отплата камата домаћим пословним банкама
Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице домаћим кредиторима
Цивилна заштита
Управљање у ванредним ситуацијама
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери
Накнада штете за повреду или штету насталу услед
елем.непогода
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
Развој заједнице
Енергетски менаџмент

ОПИС

1.500.000,00
5.400.000,00
41.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
58.101.000,00
58.101.000,00
600.000,00
1.000,00
57.500.000,00
14.266.000,00
14.266.000,00
1.300.000,00
1.000,00
11.261.000,00
1.200.000,00
1.000,00
1.000,00
500.000,00
1.000,00
1.000,00
48.336.410,66
48.336.410,66
48.336.410,66

500.000,00
1.000,00
1.000,00
41.297.000,00
41.297.000,00
41.297.000,00

10.935.020,00

10.

1.500.000,00
5.000.000,00
41.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
58.101.000,00
58.101.000,00
600.000,00
1.000,00
57.500.000,00
6.005.000,00
6.005.000,00
300.000,00
1.000,00
5.000.000,00
200.000,00
1.000,00
1.000,00

3.550.000,00

9.

Одлука о
буџету за
2020. годину

Измене и
допуне
Одлуке о
буџету за
2020. годину
11.

Расходи и
издаци
индиректних
корисника
из осталих
средстава

117,05
117,05
117,05

100,00
100,00
100,00

100,00
108,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
237,57
237,57
433,33
100,00
225,22
600,00
100,00
100,00

308,03

12.

%
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3.

Прог- Фунрам кција

28
05. октобар 2020. године
Број 41 - Страна 41

Глава

2.

02

Раздео

1.

5

1201

3.

820

4.

Прог- Фунрам кција

0001

5.

481
511

191
192

193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

424
425
463
465

187
188
189
190

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
444
465
482

01
04
07

7.
423

6.
186

Програм.
Пози- Екон.
актив.
ција клас.
/Пројекат

1.293.000,00
120.000,00

Извори финансирања за главу 02:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
позиција број 212 (422)
позиција број 213 (423)
позиција број 215 (426)
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Услуге културе
Функционисање локалних установа културе
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расхди
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне

НАРОДНИ МУЗЕЈ
КРАЉЕВО

8.
Услуге по уговору
-ЈП за уређивање грађевинског земљишта
-Промотивне активности
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери
-Дом ученика
Дотације невладиним организацијама
Зграде и грађевински објекти

ОПИС

29

46.152.000,00
46.152.000,00
42.910.000,00
26.160.000,00
4.487.000,00
110.000,00
1.000,00
600.000,00
780.000,00
6.000.000,00
230.000,00
600.000,00
30.000,00
500.000,00
700.000,00
1.000,00
200.000,00
30.000,00

46.152.000,00
46.152.000,00
46.152.000,00
1.440.000,00

1.000,00
38.500.000,00

1.500.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

9.
1.293.000,00

Одлука о
буџету за
2020. годину

2.422.000,00
93.960,00
2.079.435,00
248.605,00
45.951.664,00
45.951.664,00
40.617.664,00
26.016.000,00
4.331.664,00
110.000,00
327.000,00
550.000,00
780.000,00
5.000.000,00
100.000,00
600.000,00
30.000,00
650.000,00
500.000,00
1.000,00
191.000,00
30.000,00

45.951.664,00
45.951.664,00
43.529.664,00

1.000,00
39.120.410,66

600.000,00
1.000,00
1.000,00
7.200.000,00

10.
1.413.000,00

Измене и
допуне
Одлуке о
буџету за
2020. годину

91,67
100,00
83,33
43,48
100,00
100,00
130,00
71,43
100,00
95,50
100,00

99,57
99,57
94,66
99,45
96,54
100,00

99,57

100,00
101,61

40,00
100,00
100,00
720,00

12.
109,28

%
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30.000,00
400.000,00
200.000,00
630.000,00
10.000,00
50.000,00
100.000,00

20.000,00

1.440.000,00
1.440.000,00
1.440.000,00

1.440.000,00

1.440.000,00
1.440.000,00

11.

Расходи и
издаци
индиректних
корисника
из осталих
средстава

Број 41- Страна 42
05. октобар 2020. године

Глава

2.

03

Раздео

1.

5

1201

3.

820

4.

Прог- Фунрам кција

0001

0002

5.

422
423
424
426
512
515

212
213
214
215
216
217

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

511
512
515

209
210
211

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426

01
04
07

7.
485

6.
208

Програм.
Пози- Екон.
актив.
ција клас.
/Пројекат

Извори финансирања за главу 03:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
позиција број 240 (512)
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Услуге културе
Функционисање локалних установа културе
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
КРАЉЕВО

8.
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Јачање културне продукције и уметничког
ставралаштва
Културне манифестације (ноћ музеја, Дани преображења,
14.октобар)
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Машине и опрема
Нематеријална имовина

ОПИС

30

29.066.000,00
29.066.000,00
26.563.000.00
15.720.000,00
2.700.000,00
250.000,00
100.000,00
470.000,00
120.000,00
5.200.000,00
50.000,00
100.000,00
50.000,00
500.000,00
300.000,00

29.066.000,00
29.066.000,00
29.066.000,00

4.000.000,00
4.000.000,00
32.669.675,00
32.669.675,00
26.167.675.00
15.950.000,00
2.655.675,00
200.000,00
100.000,00
470.000,00
120.000,00
4.610.000,00
50.000,00
740.000,00
1.000,00
200.000,00
230.000,00

32.669.675,00
32.669.675,00
28.669.675,00

103.960,00
4.749.435,00
1.000,00
258.605,00
220.000,00
1.000,00

5.334.000,00

3.242.000,00
10.000,00
3.000.000,00
1.000,00
10.000,00
220.000,00
1.000,00

1.000,00
200.000,00
500.000,00
700.000,00

10.

1.000,00
700.000,00
780.000,00
1.000.000,00

9.

Одлука о
буџету за
2020. годину

Измене и
допуне
Одлуке о
буџету за
2020. годину

200.000,00
200.000,00

800.000,00

200.000,00

112,40
112,40
98,51
101,46
98,36
80,00
100,00
100,00
100,00
88,65
100,00
740,00
2,00
40,00
76,67

112,40

139,60
158,31
100,00
258,05
100,00
100,00

164,53

100,00
28,57
64,10
70,00

12.

%
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35.000,00

2.568.000,00
2.568.000,00
2.568.000,00
800.000,00
133.000,00

2.568.000,00

2.568.000,00
2.568.000,00

11.

Расходи и
издаци
индиректних
корисника
из осталих
средстава

05. октобар 2020. године
Број 41 - Страна 43

Глава

2.

04

Раздео

1.

5

1201

3.

820

4.

Прог- Фунрам кција

0001

0002

5.

422
423
424
426
512

236
237
238
239
240

241
242
243

512
515

234
235

411
412
413

Извори финансирања за главу 04:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
позиција број 251 (425)
позиција број 259 (512)
позиција број 261 (421)
позиција број 262 (422)
позиција број 263 (423)
позиција број 264 (424)
позиција број 265 (426)
позиција број 266 (482)
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
позиција број 263 (423)
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Услуге културе
Функционисање локалних установа културе
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
"СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ" КРАЉЕВО

8.
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Јачање културне продукције и уметнич. стваралаштва
Трошкови путовања
Услуге по уговору
-Издавачка делатност
Специјализоване услуге
-Културно просветна делатност
Материјал
Машине и опрема

ОПИС

52.866.000,00
52.886.000,00
51.282.000,00
32.160.000,00
5.517.000,00
41.000,00

52.886.000,00
52.886.000,00
52.886.000,00

1.000,00
1.000,00

1.635.000,00
12.000,00
500.000,00
80.000,00
250.000,00
457.000,00
197.000,00
135.000,00
4.000,00
23.680,00
23.680,00
53.629.736,00
53.629.736,00
51.283.056,00
32.265.800,00
5.372.256,00
180.000,00

53.629.736,00
53.629.736,00
51.971.056,00

1.000,00
4.000.000,00

600.000,00

360.000,00
350.000,00
1.000,00
6.502.000,00
1.000,00
1.900.000,00

1.000,00
860.000,00
1.000,00
2.503.000,00
1.000,00
1.900.000,00
600.000,00

10.
1.000,00
109.000,00
20.000,00

9.
1.000,00
120.000,00
20.000,00

Одлука о
буџету за
2020. годину

Измене и
допуне
Одлуке о
буџету за
2020. годину

2.650.000,00
2.650.000,00
2.255.000,00
115.200,00
19.800,00
20.000,00

2.650.000,00

2.650.000,00
2.650.000,00

20.000,00

170.000,00

10.000,00

11.

Расходи и
издаци
индиректних
корисника
из осталих
средстава

101,41
101,41
100,00
100,33
97,38
439,02

101,41

100,00

100,00

40,70
100,00
259,77
100,00
100,00

12.
100,00
90,83
100,00

%
10/9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

13

01
04
07

7.
444
465
482
485

6.
230
231
232
233

Програм.
Пози- Екон.
актив.
ција клас.
/Пројекат

31
Број 41- Страна 44
05. октобар 2020. године

Глава

2.

05

Раздео

1.

5

1201

3.

820

4.

Прог- Фунрам кција

0001

0002

5.

421
422
423
424
426
482

261
262
263
264
265
266

267
268
269

511
512
515

258
259
260

Извори финансирања за главу 05:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Услуге културе
Функционисање локалних установа културе
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури

КРАЉЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ

8.
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
-Часопис "Повеља"
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне

ОПИС

2.346.680,00
80.000,00
250.000,00
880.680,00
997.000,00

1.604.000,00
1.000,00
1.000,00
600.000,00
1.000.000,00

30.435.000,00
30.435.000,00
23.885.000,00
16.104.000,00
2.762.000,00
143.000,00

30.435.000,00
30.435.000,00
30.435.000,00

32.084.616,00
32.084.616,00
24.574.616,00
16.304.000,00
2.714.616,00
115.000,00

32.084,616,00
32.084.616,00
32.084.616,00

135.000,00
4.000,00

1.000,00
1.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00

1.000,00
1.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00

1.000,00
1.000,00

10.
606.000,00
750.000,00
1.420.000,00
4.375.000,00
80.000,00
1.570.000,00
30.000,00
512.000,00
850.000,00
1.000,00
248.000,00
20.000,00
1.000,00

9.
255.000,00
900.000,00
1.100.000,00
4.375.000,00
200.000,00
1.570.000,00
30.000,00
1.000.000,00
850.000,00
1.000,00
260.000,00
20.000,00
1.000,00

Одлука о
буџету за
2020. годину

Измене и
допуне
Одлуке о
буџету за
2020. годину

54.000,00

2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00

105,42
105,42
102,89
101,24
98,28
80,42

105,42

400,00

146,78
99,70

16.000,00
379.000,00

2.500.000,00
2.500.000,00

146,30

100,00
100,00
150,00
75,00

12.
237,65
83,33
129,09
100,00
40,00
100,00
100,00
51,20
100,00
100,00
95,38
100,00
100,00

%
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395.000,00

200.000,00
300.000,00

11.
420.000,00
50.000,00
20.000,00
150.000,00
120.000,00
260.000,00
30.000,00
176.000,00
330.000,00
4.000,00
10.000,00
30.000,00

Расходи и
издаци
индиректних
корисника
из осталих
средстава

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

411
412
413

01
04

7.
414
415
416
421
422
423
424
425
426
444
465
482
483
485

6.
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

Програм.
Пози- Екон.
актив.
ција клас.
/Пројекат

32
05. октобар 2020. године
Број 41 - Страна 45

Глава

2.

06

Раздео

1.

5

1201

3.

820

4.

Прог- Фунрам кција

0001

0002

5.

422
423
424
426

285
286
287
288

289
290
291

511
512

283
284

Извори финансирања за главу 06:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од осталих нивоа власти
позиција број 309 (423)
позиција број 310 (424)
позиција број 311 (426)
ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Услуге културе
Функционисање локалних установа културе
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
"РИБНИЦА" КРАЉЕВО

8.
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Јачање културне продукције и уметнич. стваралаштва
Представе у сезони 2019/2020 год.
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал

ОПИС

34.128.000,00
34.128.000,00
23.748.000,00
14.916.000,00
2.559.000,00
1.000,00

34.128.000,00
34.128.000,00
34.128.000,00

950.000,00
300.000,00
640.000,00
10.000,00
31.043.386,00
31.043.386,00
23.323.386,00
14.980.700,00
2.494.286,00
50.000,00

31.043.386,00
31.043.386,00
30.093.386,00

200.000,00
2.850.000,00
4.060.000,00
400.000,00

1.000,00
1.000,00
215.000,00
7.510.000,00

1.000,00
1.000,00
500.000,00
6.550.000,00
450.000,00
3.200.000,00
2.500.000,00
400.000,00

10.
50.000,00
180.000,00
315.000,00
3.865.000,00
50.000,00
100.000,00
60.000,00
200.000,00
290.000,00
1.000,00
112.000,00
1.000,00

9.
280.000,00
250.000,00
296.000,00
2.700.000,00
80.000,00
50.000,00
1.000,00
300.000,00
300.000,00
1.000,00
115.000,00
1.000,00

Одлука о
буџету за
2020. годину

Измене и
допуне
Одлуке о
буџету за
2020. годину

4.184.000,00
4.184.000,00
3.914.000,00
600.000,00
103.000,00
15.000,00

4.184.000,00

4.184.000,00
4.184.000,00

30.000,00

20.000,00

315.000,00
40.000,00
885.000,00
950.000,00
50.000,00
150.000,00
6.000,00

11.

Расходи и
издаци
индиректних
корисника
из осталих
средстава

90,96
90,96
98,21
100,43
97,47
500,00

90,96

44,44
89,06
162,40
100,00

100,00
100,00
43,00
114,66

12.
17,86
72,00
106,42
143,15
62,50
200,00
600,00
66,67
96,67
100,00
97,39
100,00

%
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411
412
413

01
04
07

7.
414
415
416
421
422
423
424
425
426
444
465
482
485

6.
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282

Програм.
Пози- Екон.
актив.
ција клас.
/Пројекат
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Број 41- Страна 46
05. октобар 2020. године

Глава

2.

07

Раздео

1.

5

1201

3.

820

4.

Прог- Фунрам кција

0001

0002

5.

422
423
424
426
512

308
309
310
311
312

313
314
315

512
515
523

306
307

Извори финансирања за главу 07:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Услуге културе
Функционисање локалних установа културе
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури

ДОМ КУЛТУРЕ "СТУДЕНИЦА"
УШЋЕ

8.
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају
Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге (фестивали, изложбе, књижевне
вечери, хорови, певачке групе...)
Материјал
Машине и опрема

ОПИС

9.469.000,00
9.469.000,00
8.538.000,00
3.360.000,00
576.000,00
1.000,00

7.976.004,00
7.976.004,00
7.604.004,00
3.374.200,00
561.804,00
1.000,00

7.976.004,00
7.976.004,00
7.976.004,00

5.020.000,00
210.000,00
200.000,00

5.850.000,00
200.000,00
500.000,00
9.469.000,00
9.469.000,00
9.469.000,00

7.720.000,00
10.000,00
2.280.000,00

1.000,00
500.000,00
200.000,00

1.000,00
500.000,00
300.000,00
10.380.000,00
40.000,00
3.790.000,00

10.
350.000,00
550.000,00
100.000,00
2.250.000,00
100.000,00
800.000,00
300.000,00
200.000,00
350.000,00
1.000,00
75.400,00
20.000,00
1.000,00

9.
450.000,00
650.000,00
100.000,00
2.300.000,00
150.000,00
500.000,00
300.000,00
500.000,00
400.000,00
1.000,00
90.000,00
20.000,00
10.000,00

Одлука о
буџету за
2020. годину

Измене и
допуне
Одлуке о
буџету за
2020. годину

500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00

200.0000,00
20.000,00
20.000,00

270.000,00
10.000,00
20.000,00

1.500.000,00

10.000,00
50.000,00

11.
50.000,00
30.000,00
50.000,00
700.000,00
34.000,00
190.000,00
190.000,00
40.000,00
210.000,00
10.000,00
72.000,00
50.000,00
10.000,00

Расходи и
издаци
индиректних
корисника
из осталих
средстава

84,23
84,23
89,06
100,42
97,54
100,00

84,23

85,81
105,00
40,00

74,37
25,00
60,16

100,00
100,00
66,67

12.
77,78
84,62
100,00
97,83
66,67
160,00
100,00
40,00
87,50
100,00
83,78
100,00
10,00

%
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411
412
413

01
04

7.
414
415
416
421
422
423
424
425
426
444
465
482
483
485

6.
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305

Програм.
Пози- Екон.
актив.
ција клас.
/Пројекат

34
05. октобар 2020. године
Број 41 - Страна 47

Глава

2.

08

Раздео

1.

5

3.

4.

Прог- Фунрам кција

0002

5.

512
515

422
423
424
426

330
331

332
333
334
335

13

Извори финансирања за главу 08:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
позиција број 356 (422)
позиција број 358 (424)
позиција број 360 (426)
позиција број 362 (515)
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
позиција број 360/1 (511)

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ КРАЉЕВО

8.
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва
Ушћанско културно лето, дечје радионице и активности
КУД-а "Студеница"
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал

ОПИС

372.000,00

931.000,00

27.635.000,00
27.635.000,00
27.635.000,00

14.800.000,00
355.424,00
938.000,00
397.252,00
13.109.324,00
5.058.200,00
5.058.200,00

47.229.219,00
47.229.219,00
27.371.019,00

1.000,00
270.000,00
1.000,00
100.000,00

1.000,00
80.000,00
200.000,00

1.000,00
160.000,00
200.000,00

1.000,00
520.000,00
240.000,00
170.000,00

10.
50.000,00
300.000,00
320.000,00
710.000,00
50.000,00
1.270.000,00
350.000,00
100.000,00
200.000,00
1.000,00
24.000,00
10.000,00
1.000,00

9.
50.000,00
320.000,00
320.000,00
710.000,00
100.000,00
1.800.000,00
350.000,00
250.000,00
300.000,00
5.000,00
24.000,00
10.000,00
1.000,00

Одлука о
буџету за
2020. годину

Измене и
допуне
Одлуке о
буџету за
2020. годину

13.284.000,00

13.284.000,00
13.284.000,00

40.000,00
70.000,00

30.000,00
10.000,00
100.000,00
20.000,00
30.000,00
200.000,00

11.

Расходи и
издаци
индиректних
корисника
из осталих
средстава

170,90

100,00
51,92
0,42
58,82

39,96

100,00
50,00
100,00

12.
100,00
93,75
100,00
100,00
50,00
70,56
100,00
40,00
66,67
20,00
100,00
100,00
100,00

%
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01
04
07

7.
414
415
416
421
422
423
424
425
426
444
465
482
483
485

6.
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329

Програм.
Пози- Екон.
актив.
ција клас.
/Пројекат

35
Број 41- Страна 48
05. октобар 2020. године

Глава

2.

09

Раздео

1.

5

3.
1201

820

4.

Прог- Фунрам кција

0003

0001

5.

512
515
421
422
423
424
425
426
511
512
515

353
354
355
356
357
358
359
360
360/1
361
362

348
349
350
351
352

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
441
444
465
482
483
485

7.

336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347

6.

Програм.
Пози- Екон.
актив.
ција клас.
/Пројекат

СПОРТСКИ ЦЕНТАР "ИБАР"

20.584.200,00
1.000,00
355.424,00
1.000,00
1.638.000,00

707.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
700.000,00

39.226.000,00
39.226.000,00

1.000,00
1.000,00

42.331.033,00
42.331.033,00

1.000,00
397.252,00
5.080.200,00
1.000,00
13.109.324,00

1.000,00
100.000,00
1.000,00

1.000,00
100.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00
135.000,00
10.000,00
1.000,00

10.
47.229.219,00
47.229.219,00
26.645.019,00
20.186.900,00
3.361.119,00
1.000,00
230.000,00
250.000,00
460.000,00
1.500.000,00
1.000,00
196.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00

1.000,00
135.000,00
10.000,00
1.000,00

9.
27.635.000,00
27.635.000,00
26.928.000,00
20.100.000,00
3.448.000,00
1.000,00
230.000,00
250.000,00
460.000,00
1.500.000,00
30.000,00
300.000,00
10.000,00
150.000,00
200.000,00

Одлука о
буџету за
2020. годину

Измене и
допуне
Одлуке о
буџету за
2020. годину

2.400.000,00
2.400.000,00

95.600,00
1.000,00

184.000,00
70.000,00
60.000,00
1.303.600,00
2.030.000,00
2.231.800,00
70.000,00
450.000,00
2.480.000,00
10.000,00
5.000,00
28.000,00
600.000,00
150.000,00

11.
13.284.000,00
13.284.000,00
13.284.000,00
3.000.000,00
515.000,00

Расходи и
издаци
индиректних
корисника
из осталих
средстава

107,92

100,00
395,20
0,00
100,00

911,49
100,00
352,40
100,00
234,00

100,00
100,00
100,00

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

12.
170,90
170,90
98,95
100,43
97,48
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3,33
65,33
100,00
66,67
50,00

%
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Извори финансирања за главу 09:

8.
ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Услуге културе
Функционисање локалних установа културе
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Отплата камата домаћим пословним банкама
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Унапређење система очувања и представљања културно
– историјског наслеђа
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
-Пројекат крајпуташи (Градски парк)
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

ОПИС

36
05. октобар 2020. године
Број 41 - Страна 49

Глава

2.

10

Раздео

1.

5

1301

3.

810

4.

Прог- Фунрам кција

0004

5.

363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381

6.

01
04
07

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
444
465
482
483
511
512
515

7.
01
04

Програм.
Пози- Екон.
актив.
ција клас.
/Пројекат

428.825.002,99
428.825.002,99
374.601.289,99
49.960.585,00
41.074.000,00
6.838.821,00
400.000,00
250.000,00
100.000,00
200.000,00
100.000,00

48.963.000,00
40.899.000,00
7.014.000,00
400.000,00
250.000,00
100.000,00
200.000,00
100.000,00

42.331.033,00
42.331.033,00
42.331.033,00
12.704.700,00
2.115.333,00
1.000,00
473.000,00
500.000,00
1.000,00
19.000.000,00
10.000,00
4.615.000,00
535.000,00
1.000.000,00
1.300.000,00
1.000,00
61.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

10.
42.331.033,00

454.213.000,00
454.213.000,00
405.250.000,00

39.226.000,00
39.226.000,00
39.226.000,00
12.650.000,00
2.170.000,00
1.000,00
350.000,00
500.000,00
1.000,00
16.000.000,00
10.000,00
3.000.000,00
150.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
1.000,00
80.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
300.000,00
1.000,00

9.
39.226.000,00

Одлука о
буџету за
2020. годину

Измене и
допуне
Одлуке о
буџету за
2020. годину

5.900.000,00

5.900.000,00
5.900.000,00

41.486,00

9.710,00

44.792,00
266.440,00
11.483,30

654.947,92

546.430,82

53.370,00

2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
661.243,00
110.096,96

11.

Расходи и
издаци
индиректних
корисника
из осталих
средстава

94,41

107,92
107,92
107,92
100,43
97,48
100,00
135,14
100,00
100,00
118,75
100,00
153,83
356,67
33,33
130,00
100,00
76,25
100,00
100,00
100,00
0,33
100,00

12.

%
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Извори финансирања за главу 10:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од другог нивоа власти
позиција број 382 (411)
позиција број 383 (412)
позиција број 385 (414)
позиција број 388 (421)
позиција број 389 (422)
позиција број 391 (424)
позиција број 393 (426)

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
"ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА"

8.
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Услуге рекреације и спорта
Функционисање локалних спортских установа
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

ОПИС

37
Број 41- Страна 50
05. октобар 2020. године

Глава

2.

11

Раздео

1.

5

2001

3.

911

4.

Прог- Фунрам кција

0001

5.

511
512
513
515

399
400
401
402

ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ "ГОЧ"

Извори финансирања за главу 11:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

8.
позиција број 400 (512)
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
позиција број 382 (411)
позиција број 383 (412)
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ
Предшколско образовање
Функционисање и остваривање предшколског
васпитања и образовања
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
-Популациона политика
1.174.764,00
-Остали расходи
5.000.000,00
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина

ОПИС

428.825.002,99
292.988.631,80
48.782.607,19
100.000,00
2.000.000,00
3.800.000,00
4.500.000,00
27.000.000,00
150.000,00
1.800.000,00
3.500.000,00
2.600.000,00
24.000.000,00
1.000,00
1.727.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
8.800.000,00
6.174.764,00

454.213.000,00
288.100.000,00
49.410.000,00
100.000,00
3.400.000,00
5.000.000,00
3.700.000,00
40.250.000,00
400.000,00
3.000.000,00
3.300.000,00
4.000.000,00
35.100.000,00
1.000,00
1.850.000,00
300.000,00
2.000.000,00
1.000,00
8.800.000,00
5.000.000,00

51.822.000,00
51.822.000,00

51.822.000,00

49.442.054,00
49.442.054,00

49.442.054,00

1.000,00

428.825.002,99
428.825.002,99

454.213.000,00
454.213.000,00

1.000,00
500.000,00

10.
997.764,00
4.263.128,00
3.654.631,80
608.496,20

9.

Одлука о
буџету за
2020. годину

Измене и
допуне
Одлуке о
буџету за
2020. годину

68.167.000,00

68.167.000,00

68.167.000,00

130.000,00

270.000,00
2.000.000,00
3.500.000,00

5.900.000,00

5.900.000,00
5.900.000,00

11.

Расходи и
издаци
индиректних
корисника
из осталих
средстава

95,41

100,00
0,00

300,00
100,00
123,50

94,41
101,70
98,73
100,00
58,82
76,00
121,62
67,08
37,50
60,00
106,06
65,00
68,38
100,00
93,35
100,00
15,00

94,41
94,41

12.

%
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01
04

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
444
465
482
483
485

13

7.

382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398

6.

Програм.
Пози- Екон.
актив.
ција клас.
/Пројекат

38
05. октобар 2020. године
Број 41 - Страна 51

Глава

2.

12

Раздео

1.

5

473

470

4.

0001

0001

5.

422
423

411
412

01
04

511
512
523

420
421

415
416
417
418
419

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
441
444
465
482
483
485

7.

403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414

6.

Програм.
Пози- Екон.
актив.
ција клас.
/Пројекат

Извори финансирања за главу 12:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Туризам
Управљање развојем туризма
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
КРАЉЕВО

8.
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Остале делатности
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Отплата камата домаћим пословним банкама
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Залихе робе за даљу продају

ОПИС

25.073.000,00
25.073.000,00
12.672.000,00
7.560.000,00
1.297.000,00

21.179.001,00
21.179.001,00
12.378.001,00
7.592.800,00
1.264.201,00

21.179.001,00
21.179.001,00
21.179.001,00

1.000,00
3.250.000,00
1.000,00

1.000,00
5.000.000,00
1.000,00

25.073.000,00
25.073.000,00
25.073.000,00

1.000,00
90.000,00
80.000,00
1.000,00

49.442.054,00
18.077.200,00
3.009.854,00
60.000,00
500.000,00
470.000,00
530.000,00
9.000.000,00
1.000,00
320.000,00
450.000,00
2.600.000,00
11.000.000,00

51.822.000,00
18.000.000,00
3.087.000,00
80.000,00
500.000,00
540.000,00
450.000,00
8.000.000,00
1.000,00
320.000,00
550.000,00
2.100.000,00
13.000.000,00
1.000,00
90.000,00
100.000,00
1.000,00

49.442.054,00
49.442.054,00

10.

51.822.000,00
51.822.000,00

9.

Одлука о
буџету за
2020. годину

Измене и
допуне
Одлуке о
буџету за
2020. годину

11.200.000,00
11.200.000,00
11.200.000,00
4.290.000,00
1.500.000,00
250.000,00

11.200.000,00
11.200.000,00

500.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
5.000.000,00

68.167.000,00
21.000.000,00
3.497.000,00
60.000,00
600.000,00
100.000,00
50.000,00
6.450.000,00
700.000,00
2.700.000,00
400.000,00
2.900.000,00
17.650.000,00
110.000,00
100.000,00
400.000,00
450.000,00
500.000,00

68.167.000,00
68.167.000,00

11.

Расходи и
издаци
индиректних
корисника
из осталих
средстава

84,47
84,47
97,68
100,43
97,47

84.47

100,00
65,00
100,00

100,00
100,00
80,00
100,00

95,41
100,43
97,50
75,00
100,00
87,04
117,78
112,50
100,00
100,00
81,82
123,81
84,62

95,41
95,41

12.

%
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Глава

2.

13

Раздео

1.

5

0602

3.

160

4.

Прог- Фунрам кција

0002

0002

5.

422
423
424
426
512

440
441
442
443
444

445
446
447
448
449
450

512
515
523

438
439

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Извори финансирања за главу 13:
Општи приходи и примања буџета
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Функционисање месних заједница
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне

8.
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају
Промоција туристичке понуде
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Машине и опрема

ОПИС

14.002.000,00
14.002.000,00
14.002.000,00
14.002.000,00
14.002.000,00
14.002.000,00
6.800.000,00
1.700.000,00
1.000,00
800.000,00
600.000,00
1.000,00

14.002.000,00
14.002.000,00
14.002.000,00
14.002.000,00
14.002.000,00
14.002.000,00
5.000.000,00
1.700.000,00
1.000,00
800.000,00
600.000,00
1.000,00

8.801.000,00
800.000,00
6.950.000,00
50.000,00
1.000.000,00
1.000,00

1.000,00
150.000,00
10.000,00

1.000,00
150.000,00
10.000,00
12.401.000,00
1.300.000,00
9.000.000,00
100.000,00
2.000.000,00
1.000,00

10.
1.000,00
300.000,00
220.000,00
91.000,00
1.300.000,00
30.000,00
800.000,00
50.000,00
300.000,00
150.000,00
1.000,00
67.000,00
50.000,00

9.
1.000,00
500.000,00
220.000,00
110.000,00
1.400.000,00
50.000,00
800.000,00
50.000,00
200.000,00
200.000,00
3.000,00
70.000,00
50.000,00

Одлука о
буџету за
2020. годину

Измене и
допуне
Одлуке о
буџету за
2020. годину

1.000.000,00
6.910.000,00
20.000,00
6.850.000,00
20.000,00
20.000,00

50.000,00

20.000,00

300.000,00
40.000,00
600.000,00
40.000,00
200.000,00
200.000,00

60.000,00

11.
30.000,00

Расходи и
издаци
индиректних
корисника
из осталих
средстава

100,00
100,00
100,00
136,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

70,97
61,54
77,22
50,00
50,00
100,00

100,00
100,00
100,00

12.
100,00
60,00
100,00
82,73
92,86
60,00
100,00
100,00
150,00
75,00
33,33
95,71
100,00

%
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421
423
424
425
426
482

01

7.
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
444
465
482
485

6.
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

Програм.
Пози- Екон.
актив.
ција клас.
/Пројекат
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Глава

2.

14

Раздео

1.

5

070

160

4.

0008

0001

5.

469
470

453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468

6.
451
452

423
424

411
412
413
414
415
421
422
423
424
425
426
444
465
482
512
515

01
07

7.
483
512

Програм.
Пози- Екон.
актив.
ција клас.
/Пројекат

ЦЕНТАР ЛОКАЛНИХ УСЛУГА

Извори финансирања за главу 14:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
позиција број 469 (423)
позиција број 470 (424)
позиција број 472 (472)
позиција број 473 (423)
позиција број 475 (472)
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Машине и опрема
Нематеријална имовина
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Социјална помоћ угроженом становништву,
некласификована на другом месту
Подршка особама са инвалидитетом
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

8.
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

ОПИС

34.144.171,93
34.144.171,93
13.913.029,00
20.231.142,93
14.730.000,00
321.000,00
720.000,00
1.010.142,93
3.450.000,00
8.932.029,00
8.932.029,00
8.932.029,00
6.126.900,00
1.020.129,00
1.000,00
1.000,00
140.000,00
360.000,00
20.000,00
290.000,00
30.000,00
200.000,00
650.000,00
1.000,00
47.000,00
20.000,00
1.000,00
24.000,00
25.212.142,93
25.212.142,93
19.182.000,00
17.800.000,00
661.000,00

10.287.000,00
10.287.000,00
10.287.000,00
6.100.000,00
1.047.000,00
1.000,00
1.000,00
180.000,00
510.000,00
80.000,00
800.000,00
100.000,00
200.000,00
900.000,00
1.000,00
47.000,00
20.000,00
200.000,00
100.000,00
9.701.000,00
9.701.000,00
7.601.000,00
7.000.000,00
300.000,00

10.
3.300.000,00
800.000,00

19.988.000,00
19.988.000,00
19.988.000,00

9.
5.300.000,00
600.000,00

Одлука о
буџету за
2020. годину

Измене и
допуне
Одлуке о
буџету за
2020. годину
11.

Расходи и
издаци
индиректних
корисника
из осталих
средстава

259,89
252,36
254,29
220,33

86,83
100,44
97,43
100,00
100,00
77,78
70,59
25,00
36,25
30,00
100,00
72,22
100,00
100,00
100,00
0,50
24,00
259,89

86,83
86,83

170,82

12.
62,26
133,33

%
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2.

1.

4.

0010

5.

7.
425
472
423
425
472

6.
471
472
473
474
475

Програм.
Пози- Екон.
актив.
ција клас.
/Пројекат

Члан 8.

8.
Текуће поправке и одржавање
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Социјално становање у заштићеним условима
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

ОПИС

Члан 40. Одлуке мења се и гласи:
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Краљева".

3.

Прог- Фунрам кција

СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА
Број:011-229/2020-I
Дана: 5.октобра 2020. године

Глава

Раздео

42

10.
1.000,00
720.000,00
6.030.142,93
1.220.142,93
60.000,00
4.750.000,00

11.

Расходи и
издаци
индиректних
корисника
из осталих
средстава

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.

9.
1.000,00
300.000,00
2.100.000,00
300.000,00
300.000,00
1.500.000,00

Одлука о
буџету за
2020. годину

Измене и
допуне
Одлуке о
буџету за
2020. годину
12.
100,00
240,00
287,15
406,71
20,00
316,67

%
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339.
На основу члана 6. тачка 5. и члана 7. став 1. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 62/06 … 95/18др.закон и 86/19-усклађени дин.износи), члана 239. став 3. Закона о накнадама за
коришћење јавних добара („Службени гласник РС“ брoj 95/18, 49/2019 и 86/2019усклађени дин.износи), члана 26. тачка 3. и 9. и члана 121. став 2. Статута града
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020.године
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА КРАЉЕВА
Члан 1.
У Одлуци о накнадама за коришћење јавних површина за територију града
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 13/19) у Тарифи накнада за
коришћење јавних површина у Тарифном броју 1. тачка 1. подтачка 2) „за баште
угоститељских објеката,покретне тезге – расхладне витрине, тезге и витрине за
излагање непрехрамбене робе, тезге за услужно чишћење обуће, постављање
клизалишта на отвореном, луна паркова, рингишпила и слично, приређивање дечје
забаве путем забавних аутомата, аутомобилчића, трамболина и сл“ динарски
износи у табели мењају се и гласе:
динара
Екстра зона

20,00

I зона

13.00

II зона

10,00

III зона

6,00

IV зона

3,00
Члан 2.

У осталом делу Одлука о накнадама за коришћење јавних површина за
територију града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 13/19) остаје
непромењена.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Краљева“, а примењиваће се од 01.01.2021.године.
Скупштина града Краљева
Број:011-230/2020-I
Дана : 5. октобра 2020. године

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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340.

На основу члана 5. и 9. Закона о планском систему Републике Србије
(„Службени гласник РС“, број 30/2018), члана 3. Уредбе о обавезним елементима
плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе („Службени
гласник РС'', број 107/2020), члана 16. тачка 1. и члана 26. тачка 5. Статута града
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст)
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020.
године, године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА КРАЉЕВА
ЗА ПЕРИОД 2021-2030. ГОДИНЕ
Члан 1.
Град Краљево започиње активности на изради Плана развоја града
Краљева за период 2021-2030.године, као документа развојног планирања
најширег обухвата и највишег значаја.
Члан 2.
Циљ израде Плана је дефинисање визије одрживог развоја града Краљева,
одређивање потенцијалних предности и развојних праваца Краљева и
одговарајућих мера, заснованих на унапређењу свеобухватног квалитета живота
грађана, подстицању убрзаног економског развоја, планском и рационалном
коришћењу природних ресурса и простора, уз очување природног и културног
наслеђа, обезбеђење социјалног напретка и смањење сиромаштва, пружања
квалитетног образовања, здравствене заштите, социјалне и територијалне
кохезије у сигурном друштву, поштујући различитости и пружајући основна права,
уклучујући право и једнаке могућности за све.
Члан 3.

-

План развоја у складу са чланом 3. Уредбе о обавезним елементима плана
развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе садржи следеће
обавезне елементе:
увод,
преглед и анализу постојећег стања,
визију односно жељено стање,
приоритетне циљеве развоја који се желе постићи,
преглед и опис мера за остваривање приоритетних циљева развоја,
начин спровођења и начин праћења спровођења плана развоја.
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Члан 4.
Полазну основу за формулисање Плана, представљају дефинисани правци
развоја Републике Србије и Града Краљева, кроз сагледавање националних и
локалних развојних докумената и докумената јавних политика, програма и
пројекта који се реализују у граду Краљеву.
Приоритетне области обухваћене Планом развоја су: економски развој,
инфраструктурни развој, друштвени развој и развој добре управе. Питања
животне средине, одрживог развоја, прилагођавања на климатске промене, родне
равноправности и једнаких могућности се обухватају кроз све приоритетне
области.
Члан 5.
Овлашћује се градоначелник града Краљева да именује Комисију за
координацију и израду Плана развоја града Краљева за период 2021-2030. године
и радне групе за области: 1. Економски развој, 2. Инфраструктурни развој, 3.
Друштвени развој, и 4. Развој добре управе.
Служба за управљање пројектима и локални економски развој пружа
подршку Комисији и радним групама, кроз техничку помоћ током израде Плана,
достављање свих званичних релевантних података и др.
Током израде Плана у циљу партиципације свих заинтересованих страна
биће организовани форуми и јавна расправа о нацрту документа.
Члан 6.
Рок за израду Плана развоја града Краљева за период 2021-2030. године је
3 месеца од дана доношења Одлуке о изради Плана.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Краљева“.
Скупштина града Краљева
Број: 011-231/2020-I
Дана: 5. октобра 2020.године

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж.саобраћаја, с.р.
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341.
На основу чланова 28, 32. и 79. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени
гласник РС“, број 25/19) и члана 26. став 1. тачка 12. Статута града Краљева („Службени
лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној 5. октобра 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА
НАД „АПОТЕКАРСКОМ УСТАНОВОМ КРАЉЕВО“
Члан 1.
У Одлуци о преузимању оснивачких права над „Апотекарском установом Краљево“
(„Службени лист града Краљева“, број 24/09), после члана 15. додају се чланови 15а, 15б
и 15в који гласе:
„Члан 15а
Директор Апотеке организује рад и руководи процесом рада, представља и заступа
Апотеку и одговоран је за законитост рада ове здравствене установе, у складу са
законом.
Услови и поступак именовања, као и престанак дужности директора Апотеке
прописани су законом и Статутом Апотеке.
Члан 15б
Делокруг Управног одбора Апотеке утврђен је законом и Статутом Апотеке.
Управни одбор Апотеке има три члана, од којих је један члан из ове здравствене
установе, а два члана су представници оснивача.
Услови и поступак именовања, односно разрешења чланова Управног одбора
прописани су законом и Статутом Апотеке.
Члан 15в
Делокруг Надзорног одбора Апотеке утврђен је законом и Статутом Апотеке.
Надзорни одбор Апотеке има три члана, од којих је један члан из ове здравствене
установе, а два члана су представници оснивача.
Услови и поступак именовања, односно разрешења чланова Надзорног одбора
прописани су законом и Статутом Апотеке.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева“.
Скупштина града Краљева
Број: 011-232/2020-I
Дана: 5. октобра 2020. године

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инжењер саобраћаја, с.р.
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342.
На основу члана 3. став 1. тачка 5. и члана 4. став 3. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 95/18) члана 57. Закона
о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 68/15, 41/18,
44/18-др.закон, 83/18, 31/19 и 9/20), 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 и
др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 39. став 3. Закона о прекршајима
(„Службени гласник РС”, број 65/13, 13/16, 98/16-Oдлука УС, 91/19 и 91/19-др.закон )
и члана 26. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 6/19пречишћен текст)
Скупштина града Краљева, на седници одржаној 5. октобра 2020. године,
донела је
ОДЛУКУ О ДОМАЋЕМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком одређују се услови, начин и организација обављања домаћег
линијског превоза путника, начин регистрације и овере реда вожње у градском и
приградском саобраћају на територији града Краљева и друга питања од значаја за
обављање домаћег линијског превоза путника. Домаћи линијски превоз путника је
комунална делатност од општег интереса.
Члан 2.
Поједини изрази у смислу ове одлуке имају следећа значења:
1. „домаћи линијски превоз путника” је градски и приградски превоз путника на
територији града Краљева;
2. „градски превоз путника“ је превоз на територији насељеног места Краљево;
3. „приградски превоз путника“ је превоз између два или више насељених места на
територији града Краљево;
4. „траса линије“ је превозни пут којим се крећу возила од почетног до крајњег
одредишта;
5. „регистар линија“ је евиденција елемената линије са текућим изменама;
6. „организациона јединица Градске управе града Краљева надлежна за послове
саобраћаја“ је ОЈ;
7. „превозник“ је привредно друштво, друго правно лице или предузетник коме је
поверено обављање делатности јавног линијског превоза путника у градском и
приградском саобраћају;
8. „путник" је лице које се затекне у возилу линијског превоза, осим возног особља;
9.“возна карта“ је исправа коју издаје превозник и којом путник доказује да је платио
цену услуге превоза у јавном линијском превозу;
10. „претплатна карта“ је исправа коју издаје превозник на име и презиме одређеног
путника, која важи одређени временски период, којом путник доказује да је платио
или регулисао плаћање цене услуге превоза за наведени временски период и на
основу које путник може добити прописане попусте у повлашћеном превозу.
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II ОРГАНИЗАЦИЈА ДОМАЋЕГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА
Члан 3.
Домаћи линијски превоз путника се обавља аутобусима на унапред утврђеним
линијама по утврђеном реду вожње, уз унапред утврђену тарифу и остале услове
превоза у складу са законом и овом одлуком.
Члан 4.
Домаћи линијски превоз путника (у даљем тексту: Превоз) може обављати
привредно друштво, друго правно лице или предузетник које има важећу лиценцу за
обављање домаћег линијског превоза путника издату од стране надлежног органа,
решење надлежног министарства којим је утврђено да испуњава услове за
обављање комуналне делатности и коме је град Краљево поверио обављање ове
делатности.
Члан 5.
Поверавање обављања делатности врши се у складу са законом а на основу
посебне одлуке Скупштине града Краљева о начину поверавања обављања домаћег
линијског превоза путника.
На поступак поверавања обављања делатности примењују се одредбе закона
којим се уређује обављање комуналних делатности (јавне набавке односно јавноприватно партнерство).
Уговор о поверавању обављања домаћег линијског градски и приградски
превоз путника на територији града Краљева (у даљем тексту: Уговор) потписује
градоначелник града Краљева.
Уговор, поред елемената прописаних законом, садржи: линије које се
поверавају, минимални број полазака по линији и услове под којима се поверавају,
временски период на који се врши поверавање, начин образовања, обрачуна и
наплате накнаде за обављање домаћег линијског превоза, рок отпочињања домаћег
линијског превоза, могућност измене обима превоза, надлежност органа за
доношење одлуке за корекцију обима превоза, међусобна права и обавезе уговорних
страна, начин обавештавања надлежних органа града о реализацији уговорних
обавеза, начин решавања спорова између уговорних страна, услове раскида уговора
пре времена на који је закључен, права и обавезе који из тога проистичу, минимум
процеса рада за време штрајка.
Превозник је дужан да ОЈ доставља месечне извештаје о пређеним
километрима, броју путника и броју продатих карата.
Превозник је дужан да Градском већу града Краљева једном годишње, до 31.
јануара за претходну годину, доставља извештај о реализацији уговорених обавеза.
Члан 6.
Поверавање обављања Превоза на начин прописан чланом 5. ове одлуке
врши се на период од најмање пет година. У случају када није могуће спровести
избор превозника на начин одређен чланом 5. Одлуке (није било услова за
расписивање огласа, на оглас није поднета ниједна пријава, прекид обављања
делатности због непредвиђених околности-више силе или одлука надлежних
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републичких органа, раскид уговора пре истека уговореног рока и сл.) Градско веће,
уз образложени предлог, може привремено, а најдуже на период од годину дана,
извршити поверавање Превоза прикупљањем понуда или непосредном погодбом, о
чему Скупштина града доноси посебну одлуку.
III РЕГИСТРАЦИЈА ЛИНИЈА
Члан 7.
Градско веће града Краљева доноси акт о одређивању линија. Линије се
успостављају у складу са потребама становништва, развојем града, саобраћајнотехничким условима и економском исплативошћу одржавања појединих линија. Акт о
одређивању односно утврђивању линија, садржи број и назив линије, трасу са
одређеним списком стајалишта на линији, дужину линије, као и потребан минималан
број полазака.
Промене Линија као и продужење, скраћење, измена трасе, полазака и др. на
утврђеним линијама Превоза одобрава Градско веће града града Краљева
ОЈ доноси Решење којим се утврђују аутобуска стајалишта.
ОЈ води евиденцију о успостављеним линијама и аутобуским стајалиштима на
којима се обавља домаћи линијски превоз путника.
Члан 8.
Превоз се може обављати као дневни превоз са поласцима у периоду од 04
до 24 часа и као ноћни превоз са поласцима у периоду од 00 до 04 часова.
Превоз се обавља на: 1. сталним линијама – свакодневно или појединим
данима у недељи, у току целе године; 2. сезонским линијама – у одређеном периоду
у току године (за време школског распуста и сл.); 3. привременим линијама – за
време одржавања сајмова, манифестација из области спорта и културе, ванредних
догађаја, прекида саобраћаја због више силе, извођења радова због реконструкције
пута и сл.
Члан 9.
Превозник коме је уговором поверено обављање Превоза је дужан да
обавља превоз на основу регистрованог и овереног реда вожње на утврђеним
линијама и доказа о исправности возила којим врши превоз.
Члан 10.
Превозник је у дужан да ОЈ достави захтев за оверу реда вожње са Редом
вожње 15 дана пре почетка обављања Превоза по уговору.
Регистрацију и оверу реда вожње врши ОЈ у року од 10 дана од дана
подношења захтева. Овера реда вожње врши се са роком важења од пет година, а
најдуже за време за које је превознику поверено обављање Превоза и почетком
важења од 1. јануара текуће године односно месеца од када почињу да теку обавезе
по Уговору.
Превозник је у обавези да ОЈ достави захтев за регистрацију и оверу реда
вожње измењеног обима Превоза у односу на уговор а који је успостављен на
основу одлуке Градског већа, 7 дана пре почетка обављања Превоза у складу са
измењеним обимом превоза.
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Члан 11.
Захтев за регистрацију и оверу редова вожње из члана 10. ове одлуке
подноси се најмање у три примерка.
Уз захтев се подносe редови вожње за утврђене линије, који садрже:
1. број и назив линије;
2. врсту линије (Г – градски, П – приградски);
3. назив сезонског реда вожње са периодом важења;
4. почетак важења реда вожње;
5. време поласка, доласка и пролазна времена са почетног и свих стајалишта у
градском и приградском превозу (радни дан, субота, недеља и у време празника);
6. време рада линије;
7. напомене.
Редови вожње се ОЈ достављају и у електронском облику. Овера реда вожње
подразумева стављање печата, датума овере и потписа овлашћеног службеног лица
ОЈ на поднети ред вожње.
ОЈ води регистар оверених редова вожње који садржи нарочито: редни број,
назив превозника, број и назив линије, број и време полазака на линији, датум овере
и регистрације реда вожње, рок важења реда вожње.
Захтев за регистрацију и оверу редова вожње, као и за измену регистрованог
реда вожње, који није поднет у року, уз који нису поднети прописани докази или који
је на други начин неуредан, непотпун или се по њему не може поступати због
формалних недостатака, ОЈ одбациће решењем.
Захтев за регистрацију и оверу редова вожње, као и за измену регистрованог
реда вожње, који није израђен у складу са важећим прописима, актом о утврђивању
линија којима се обавља јавни линијски градски и приградски превоз путника или
уговором о поверавању обављања јавног линијског превоза путника, ОЈ одбиће
решењем.
Против решења о одбацивању или одбијању захтева из става 5. и 6. овог
члана, Превозник може изјавити жалбу Градском већу града Краљева.
IV ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ
Члан 12.
Објекти инфраструктуре неопходни за обављање Превоза су аутобуска
стајалишта стајалишта и аутобуске станице .
Члан 13.
Аутобуско стајалиште мора бити видно означено прописаним саобраћајним
знаком и хоризонталном сигнализацијом и може имати таблу са називом стајалишта
и бројем линије и извод из реда вожње.
Стајалиште може да има надстрешницу, уздигнуту површину за путнике, корпу
за отпатке, информациони пано, клупе за седење и другу опрему за потребе путника.
Табла се поставља на основу услова које одреди јавно предузеће које
управља саобраћајницом.
Аутобуско стајалиште одређује ОЈ својим решењем. Локацију за аутобуско
стајалиште одређује јавно предузеће које управља саобраћајницом поред које се
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изграђује то стајалиште. Аутобуска стајалишта изграђује јавно предузеће које
управља саобраћајницом поред које се изграђује то стајалиште.
Члан 14.
Аутобуска стајалишта морају да се одржавају тако да увек одговарају својој
намени. Одржавањем стајалишта сматрају се радови на одржавању у исправном
стању стајалишта и то: оправка и замена дотрајалих и оштећених саобраћајних
знакова, обнављање коловозног застора, уклањање отпадака на хигијенски начин,
уклањање снега и посипање одговарајућим материјалом ради спречавања
поледице.
Аутобуска стајалишта одржава јавно предузеће коме је поверено управљање
саобраћајницом поред које је стајалиште изграђено.
Члан 15.
Превозник је дужан да пријем путника у возило и искрцавање путника из
возила врши на аутобуској станици или аутобуским стајалиштима која су унета у ред
вожње.
Пријем путника у возило и искрцавање путника из возила допуштен је на
аутобуској станици или стајалишту док возило стоји, осим у случају већих застоја
када се може, на безбедан начин, вршити и изван аутобуске станице или стајалишта.
V ВОЗИЛО
Члан 16.
Возило којим се обавља Превоз мора испуњавати услове у складу са
прописима којим се регулише обављање превоза путника у друмском саобраћају,
безбедност саобраћаја на путевима и прописима о стандардима за поједине врсте
возила.
Возило којим се обавља Превоз мора бити, пре упућивања у саобраћај, чисто
и проветрено и обојено препознатљивом бојом превозника.
Возило у зимском периоду, када је спољна температура испод 10 степени C,
морају бити загрејана, а у летњем периоду, када је спољна температура изнад 25
степени C морају бити расхлађена, уколико поседују систем за расхлађивање.
Члан 17.
Возило којим се врши превоз путника мора бити видно обележено ознакама од
значаја за информисање путника, и то:
1. истакнут, у доњем десном углу ветробранског стакла и са стране поред улазних
врата, број и назив линије са назначењем најмање једног успутног аутобуског
стајалишта, које ближе одређује правац линије;
2. на бочној страни исписан назив и седиште превозника;
3. ознакама на вратима за улаз или излаз.
Када се возилом не врши редован превоз или се не примају путници, на
предњој страни возила поставља се одговарајућа ознака „ванредна вожња“, “за
гаражу“, „у квару“ и сл.
Возило може бити осликано рекламним порукама. Рекламе и други натписи не
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смеју се постављати на местима или на начин да заклањају видик или прекривају
прописане ознаке и обавештење о превозу.
VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА И ПУТНИКА
Члан 18.
Превозник је дужан да Превоз врши у свему према елементима линије
садржаним у регистру и реду вожње.
Превозник је дужан да о отпочињању линијског превоза путника обавести
кориснике превоза путем средстава јавног информисања или на други одговарајући
начин.
У возилу којим се обавља превоз, поред законом прописаних докумената,
мора се налазити:
1) оригинал извода лиценце за превозника;
2) идентификациона исправа за возача која садржи име презиме и фотографију
возача, податке о личности возача, пословно име превозника, печат и потпис
овлашћеног лица превозника и
3) путни налог попуњен у складу са законом.
Члан 19.
Возач је дужан:
1. да се придржава реда вожње;
2. да возило зауставља на свим стајалиштима према регистрованом реду вожње и
да приликом заустављања отвори врата;
3. да прими на превоз сваког путника у границама расположивих места за путника,
осим путника чији улазак у возило није дозвољен по важећим прописима;
4. да обезбеди превоз пртљага заједно са путником коме пртљаг припада;
5. да дозволи улазак и излазак путника из возила на безбедан начин и изван
стајалишта у случају дужег застоја;
6. да покрене возило тек када се увери да су сва врата затворена;
7. да се према путницима понаша са пажњом и предусретљиво;
8. да се стара о одржавању реда у аутобусу;
9. да продаје карте у возилу, ако карте не продаје друго овлашћено лице превозника
и
10. да буде обучен у униформу коју одреди превозник.
Члан 20.
Путник је дужан да за коришћење услуге превоза у возилу има важећу и
исправну возну карту или важећу и исправну претплатну карту на основу које
остварује право на превоз.
Путник је дужан да возну карту или претплатну карту из става 1. овог члана
покаже и уступи на захтев возача, контролора или другог овлашћеног службеног
лица.
По уласку у возило Превоза, контролор или друго овлашћено лице превозника
се представља легитимацијом.
Возач, контролор или друго овлашћено службено лице превозника у контроли
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може затражити помоћ полицијске управе или комуналне полиције.
Путник који не поседује важећу и исправну возну карту или важећу и исправну
претплатну карту на основу које остварује право на превоз, дужан је да накнадно
купи одговарајућу возну карту, ради завршетка започете вожње.
Уколико путник одбије да купи одговарајућу возну карту, дужан је да напусти
возило на првом наредном аутобуском стајалишту.
Члан 21.
Приликом уласка у возило и заузимања места за седење, предност имају
особе са инвалидитетом, труднице, лица са малом децом, старе и немоћне особе.
Члан 22.
Путник може у возило унети лични пртљаг, дечја колица, инвалидска колица,
ловачку и спортску опрему (пушку у футроли без набоја, скије, прибор за риболов и
сл.) и други пртљаг који својим димензијама и својствима не угрожава сигурност
путника. Путник је дужан водити бригу о свом пртљагу. Ствари које се не сматрају
ручним пртљагом не могу се смештати у делу возила у коме се налазе места за
превоз путника.
Члан 23.
Забрањено је у возило уносити:
1.експлозивне, лако запаљиве, отровне, радиоактивне, нагризајуће материје и
предмете и органске пероксиде;
2. предмете који могу угрозити живот, здравље и имовину путника и возно особље;
3.предмете који могу озледити, испрљати, оштетити или узнемирити путнике у возилу
или возно особље;
4. животиње, изузев паса водича за слепа лица;
5. посмртне остатке.
Члан 24.
Забрањен је улазак у возило:
1. лицу које је видљиво под утицајем алкохола, односно у напитом стању;
2. лицу оболелом од заразне болести;
3. лицу млађем од шест година старости, ако није у пратњи одрасле особе;
4. лицу чији пртљаг може изазвати повреду путника или оштећење аутобуса и
5.другим лицима у простору издвојеном и намењеном возач.
Члан 25.
Забрањено је:
1.да возач за време вожње разговара са путницима,
2.да возач користи мобилни телефон,
3. ометати возача, односно друго овлашћено лице у возилу, у обављању службе;
4. бацати отпатке или на други начин загађивати или уништавати опрему возила,
возило или његове ознаке;
5. пушити у возилу;
6. ометати наплату или контролу возне карте, улажење или излажење из возила и
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смештај путника у возило;
7. улазити у возило на врата која нису обележена ознаком за улаз у возило, односно
излазити из возила на врата која нису обележена ознаком за излаз из возила;
8. улазити или излазити из возила у покрету, возити се или хватати се на спољном
делу возила;
9. онемогућавати отварање или затварање врата, као и насилно отварати врата на
возилу;
10. просјачити или продавати робу у возилу.
Возач, односно овлашћено лице у возилу, дужно је да опомене лице, односно
путника који поступа супротно одредбама из става 1. тачка 3- 10. овог члана, а
уколико оно и поред опомене изврши неку од наведених радњи, возач ће позвати
лице, односно путника да напусти возило.
Члан 26.
Ствари нађене у возилу предају се возачу или овлашћеном лицу који су дужни
да налазачу издају потврду у коју ће уписати име и презиме, односно назив
превозника, број линије, регистарски број возила, време проналаска ствари, опис
ствари и име, презиме и адресу налазача.
Ако се за време вожње не јави власник нађене ствари, службено лице коме је
ствар предата дужно је, одмах по завршетку вожње, да ствар преда служби
превозника.
Превозник је дужан да нађене ствари преда, у року од седам дана, установи
која се стара о нађеним стварима. Са нађеним стварима поступаће се по прописима
о нађеним стварима.
VII НАКНАДА ЗА УСЛУГУ ПРЕВОЗА
Члан 27.
Град је дужан да Превознику исплати накнаду за обављен превоз у складу са
одредбама закљученог Уговора а на основу извештаја ОЈ о месечном броју
километара утврђеном обимом превоза и извештаја организационае јединице
Градске управе града Краљева надлежне за инспекцијске послове (инспекција за
саобраћај и путеве) о месечном броју пређених километара.
VIII СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА
Члан 28.
Превозник утврђује цену услуге превоза, односно цену возне и претплатне
карте сходно Ценовнику који је сачињен на основу начела и елемената за
одређивање цена комуналних услуга и у поступку и на начин прописан законом којим
се уређују комуналне делатности.
Скупштина града Краљева даје сагласност на Ценовник.
Град Краљево може својим прописом одредити категорије лица која не плаћају
накнаду за превоз или плаћају накнаду за превоз са попустом, као и услове, начин и
поступак за остваривање ових права.
У случају прописаном ставом 3. овог члана одлуке, град Краљево је дужан да
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превознику накнади трошкове повлашћеног превоза одређеног прописима града
Краљева.
Средства намењена за исплату накнаде трошкова повлашћеног превоза
одређују се сваке године у буџету града Краљева.
Начин и услови исплате трошкова повлашћеног превоза уређују се уговором
закљученим између града Краљева и превозника.
IX ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА
Члан 29.
Превозник је дужан да свој рад и пословање организује у складу са одредбама
ове одлуке, тако да континуирано и несметано пружа услуге Превоза корисницима, у
прописаном обиму, врсти и квалитету. Превозник је дужан да на основу писаног
налога ОЈ односно другог органа града Краљева врши и ванредне послове у вези
обављања Превоза, за која се обезбеђују додатна новчана средства.
Члан 30.
Превозник је дужан да у случају изненадног застоја или краћег поремећаја у
саобраћају организује превоз на начин да путници у најмањој могућој мери осете
последице поремећаја, односно да у што краћем року предузме мере за поновно
успостављање редовног превоза.
Превозник је дужан да у случају прекида саобраћаја због квара возила,
путницима омогући да са истим возним картама наставе започету вожњу другим
возилом.
Превозник је дужан да у случају неисправности возила исто уклони из јавног
превоза путника у року од 90 минута.
Члан 31.
Превозник је дужан да се придржава овереног и регистрованог реда вожње. У
току важења реда вожње, Превоз се може привремено обуставити или изменити:
1) у случају прекида саобраћаја због више силе (снежни наноси, последице поплава,
знатнија оштећења улица, путева и путних објеката, саобраћајне незгоде и сл.) или
извођења радова на реконструкцији пута;
2) због мера надлежног републичког или градског органа које непосредно утичу на
ограничење саобраћаја, док те мере трају.
Превозник је дужан да, пре почетка обуставе или измене превоза из става 1.
овог члана о томе обавести ОЈ, а преко средстава јавног информисања и кориснике
превоза.
X НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА ГРАДА У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У
ОБАВЉАЊУ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА
Члан 32.
Превозник је дужан да у случају прекида или смањеног обима обављања Превоза
насталог због непредвиђених околности (хаварија, елементарне непогоде и сл.) или
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штрајка, о томе одмах обавести ОЈ и да уз обавештење достави предлог начина
обављања
превоза у складу са потребама и мере за отклањање насталих
последица, као и друге потребне мере за наставак пружања услуге.
У случају прекида или смањеног обима обављања Превоза насталог због штрајка,
превозник је дужан да уз обавештење достави одлуку о ступању у штрајк, изјаву о
начину обезбеђивања минимума процеса рада и редове вожње за време трајања
штрајка.
Ако превозник не обезбеди ни минимум процеса рада, или штрајк траје дуже
од три дана, Градско веће града Краљева може да повери обављање Превоза
непосредном погодбом другом правном лицу, на терет превозника, до отклањања
поремећаја.
На основу добијеног обавештења из става 1. овог члана, Градско веће града
Краљева одлучиће о предузимању мера за отклањање насталих последица, као и
других потребних мера за наставак пружања услуге.
Члан 33.
Превозник је дужан да обезбеди минимално 70% од планираног обима
Превоза случају прекида Превоза услед штрајка.
XI ИЗЈАШЊЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
Члан 34.
ОЈ је дужна да једном годишње спроведе поступак изјашњења корисника о
квалитету Превоза. Период изјашњења траје 15 дана почев од дана објављивања
позива на својој званичној интернет презентацији . Позив се доставља и најмање
једној локалној ТВ станици ради објављивања.
ОЈ је дужна да у року од 8 дана од дана истека рока из става 1. овог члана
сачини извештај .
Уколико су резултати изјашњења такви да већина корисника није задовољна
пруженом комуналном услугом, ОЈ ће доставити извештај организационој јединици
Градске управе надлежној за инспекцијске послове које ће наложити отклањање
недостатака.”
XII ЧУВАЊЕ И ПОСТУПАЊЕ СА ИСКЉУЧЕНИМ ВОЗИЛОМ
Члан 35.
Возило се искључује из саобраћаја у складу са законом и Правилником о
начину и поступку искључења возила из саобраћаја, који доноси Градско веће града
Краљева, на предлог организационе јединице Градске управе - инспекције за
саобраћај и путеве.
Возило које је у вршењу инспекцијског надзора искључено из превоза због
учињеног прекршаја у складу са законом, се паркира и чува на посебно одређеном
простору које се налази у ЈКП “Чистоћа” Краљево и са њим се поступа у складу са
Правилником којим се утврђује место паркирања и начин чувања и поступање са
искљученим возилом којим се обављао превоз путника.
Град Краљево и ЈКП “Чистоћа” Краљево закључују посебан уговор којим
регулишу питање међусобних права и обавеза за поступање у поступку примене
Правилника из става 2.овог члана.
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XIII НАДЗОР
Члан 36.
Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши Градска управа града
Краљева преко организационе јединице надлежне за инспекцијске послове, преко
инспектора за локални превоз и путеве и организационе јединице надлежне за
Комунално-полицијске послове.
XIV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице ако поступи супротно одредбама чланова 4. став 6 и 7, 8., 9. став 1 и 3,
14, 15. став 2 и 3, 16, 17, 22, 27, 28, 29.став 2, 30, 31, и 32. став 1 и 2. ове одлуке.
Новчаном казном у износу од 15.000,00 динара казниће се одговорно лице у
правном лицу за прекршај из претходног става.
За новчане казне из става 1. и 2. овог члана издаје се прекршајни налог.
Члан 38.
Новчаном казном у износу од 40.000,00 динара казниће се за прекршај
предузетник ако поступи супротно одредбама чланова 4. став 6 и 7, 8, 9. став 1 и
3,14, 15. став 2 и 3, 16, 17, 22, 27, 28, 29. став 2, 30, 31, и 32. став 1. и 2. ове Одлуке.
За новчану казне из става 1. овог члана издаје се прекршајни налог.
Члан 39.
Новчаном казном у износу од 15.000,00 динара казниће се за прекршај возач
ако поступи супротно члановима 18., 23., 24. став 1. тачке 1,2,3,5,6,7,8,9,10, члан 24.
став 2 и 25.став 1. и 2. ове одлуке.
За новчану казну из става 1. овог члана издаје се прекршајни налог.
Члан 40.
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај
физичко лице ако поступи супротно члановима 19.став 1. 2. 5. и 6, 21, 22, 24. став 1
тачка 4 ,5, 6, 7, 8, 9 и 10 ове Одлуке.
За новчану казну из става 1. овог члана издаје се прекршајни налог.
Члан 41.
Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај
управљач ако поступи супротно одредбама чланова 12. став 1 и 13. став 1. ове
одлуке.
Новчаном казном у износу од 15.000,00 динара казниће се одговорно лице у
правном лицу за прекршај из претходног става.
За новчане казне из става 1. и 2. овог члана издаје се прекршајни налог.
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XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 42.
Превозник коме је поверено вршење Превоза на територији града Краљева
уговором закљученим до ступања на снагу ове одлуке, дужан је да усклади
обављање превоза са одредбама ове одлуке.
Превозник из става 1. овог члана дужан је да Превоз обавља на утврђеним
линијама са поласцима и поврацима наведеним у уговору, односно у складу са
актима надлежног органа Града који се односе на закључени уговор, као и на другим
линијама које успостави Градско веће града Краљева у складу са актом који се
односи на промену обима превоза у односу на овереним редом вожње за промењен
обим превоза.
За промењен обим Превоза из става 2. овог члана не закључује се анекс
уговора.
Члан 43.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о уређењу линијског
превоза путника у градском и приградском саобраћају („Службени лист општине
града Краљева”, број 3/2005 и „Службени лист града Краљева”, број 10/2009),
Одлука о начину поверавања превоза путника у градском и приградском саобраћају
на територији града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 17/2015) и
Решење о начину поверавања обављања делатности јавног линијског превоза
путника на територији града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 6/2017).
Члан 44.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Краљева“.
Скупштина града Краљева
Број: 011-234/2020-I
Дана: 5. октобра 2020. године

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.
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343.
На основу члана 57. и 94. став 1. Закона о превозу путника у друмском
саобраћају („Службени гласник РС”, број 68/15, 41/18, 44/18-др.закон, 83/18, 31/19 и
9/20), члана 20. став 1 тачка 2. и 14. и члана 32. став 1. тачка 6. и 13. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.
закон и 47/18), члана 39. став 3. Закона о прекршајима („Службени гласник РС”, број
65/13, 13/16, 98/16-одлука УС, 91/19 и 91/19-др.закон) и члана 16. став 1 тачка 2. и
тачка 14. и члана 26. тачка 9. и 39. Статута града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком се прописују услови и поступак за обављање такси превоза
путника, уређује
начин обављања и ближе дефинише друга питања у вези
обављања такси превоза путника на територији града Краљева.
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење:
- "ОЈ” је организациона јединица Градске управе надлежна за послове саобраћаја;
- “правно лице” је привредни субјекат који има регистровану претежну делатност
такси превоз, који има седиште на територији града Краљева и испуњава услове у
погледу возача, возила и пословног угледа;
- “предузетник” је привредни субјекат који има регистровану претежну делатност
такси превоз, који има седиште на територији града Краљева и испуњава услове у
погледу возача, возила и пословног угледа;
- "решење којим се одобрава обављање такси превоза" је акт на основу којег
такси превозник обавља такси превоз на територији града Краљева;
- ”такси дозвола возила” је исправа која садржи податке о такси возилу и
- ”такси дозвола возача” је исправа која садржи податке о такси возачу;
- "кровна ознака" је такси табла одређених димензија, чији се ближи изглед
одређује посебним Правилником;
- “такси тарифа” је акт којим се прописују елементи за утврђивање цене такси
услуге ( старт, пређени километар, минут чекања.....);
- “ценовник услуге” је акт у коме је приказана цена услуге старта, пређеног
километра, минута чекања, доласка на адресу по позиву, превоз пртљага по комаду
као и фиксна цена превоза са локације од посебног интереса за град Краљево.
II ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 3.
Град Краљево је дужан да у складу са саобрађајно- техничким условима,
дефинише организовање такси превоза у оквиру којег се одређује и оптималан
број такси возила.
Саобраћајно-технички услови из става 1. овог члана дефинишу се у
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петогодишњем планском периоду, а на основу карактеристика превозних захтева
- вожњи и стања техничког регулисања саобрађаја на територији града Краљева.
Градско веће града Краљева (у даљем тексту: Градско веће) је дужно да
донесе Програм организовања такси превоза.
редлог Програма из става 3. овог члана припрема радно тело образовано од
стране Градског већа.
ОЈ, на основу Програма из става 1. овог члана је дужна да донесе Решење
којим утврђује дозвољен број возила за обављање такси превоза.
Члан 4.
Градско веће града Краљева је дужно да донесе Програм такси стајалишта.
Предлог Програма из става 1. члана овог члана припрема ОЈ, уз претходно
прибављено мишљење МУП-а РС ПУ Краљево и управљач пута - ЈП за
уређивање грађевинског земљишта “Краљево”.
Програмом из става 1. овог члана се дефинише прецизан опис и локација,
број
места,
основне
карактеристике
конкретне
локације,
опремљеност
инсталацијама, саобраћајном сигнализацијом са потребним графичким прилозима.
Члан 5.
Градско веће града Краљева је дужно да донесе Такси тарифу.
Предлог Такси тарифе припрема Радно тело које образује Градско веће града
Краљева.
Градско веће на основу Такси тарифе из става 1. овог члана је дужно да својом
одлуком утврди Ценовник услуга.
Предлог Ценовника припрема Радно тело из става 1. овог члана, а којом
утврђује и усклађује цену по којој се такси превоз мора обављати.
Члан 6.
Градско веће је дужно да донесе Правилник о изгледу и коришћењу кровне
ознаке којим се ближе утврђује изглед кровне ознаке (димензије, боје и слично)
као и начин коришћења односно давање сагласности за коришћење кровне ознаке.
Предлог Правилника из става 1. овог члана припрема ОЈ.
Члан 7.
Градско веће је дужно да донесе Правилник о начину и поступку искључења
возила из саобраћаја. Предлог Правилника припрема организациона јединица
надлежна за послове инспекције за саобраћај и путеве.
ЈКП “Чистоћа” Краљево је дужна да донeсе Правилник којим се утврђује
место паркирања и начин чувања и поступање са искљученим возилом којим се
обављао превоз.
Градско веће даје сагласност на Правилник из става 2. овог члана.
III УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 8.
Такси превоз могу обављати, у смислу ове одлуке, правна лица
и
предузетници
који имају одобрење за обављање такси превоза путника и
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испуњавају услове предвиђене законом и овом одлуком.
Одобрење из става 1. овог члана издаје ОЈ.
IV ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА
ИЗДАВАЊА РЕШЕЊА
КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 9.
Привредно друштво, предузетник и физичко лице подносе захтев ОЈ за
издавање одобрења за обављање такси превоза .
ОЈ утврђује испуњеност услова утврђених законом и овом одлуком о чему
доноси решење којим се одобрава обављање такси превоза.
Испуњеност услова се утврђује увидом у документацију као и прегледом
возила.
На основу решења којим се одобрава обављање такси превоза, ОЈ издаје
уверење које садржи марку, тип и број шасије возила ради издавања регистрационих
ТХ ознака на задње две позиције.
Члан 10.
Возач је дужан да има положен испит о познавању општих прописа из области
такси превоза путника и града Краљева (у даљем тексту: испит) .
Испит из става 1. овог члана у погледу начина полагања, трошкова полагања и
других питања која се на њега односе се полаже на основу одредаба ове одлуке .
Члан 11.
ОЈ, на основу решења којим се одобрава обављање такси превоза, уз
испуњење свих услова утврђених законом и овом одлуком, издаје такси дозволу за
возача и такси дозволу за возило.
Члан 12.
Такси дозвола за возило је дводелна, димензија 105х148мм и садржи:
-на првој
страни: “Република Србија”, “Град Краљево”, “такси дозвола
возила”, редни број регистра,
-на другој страни: подаци о власнику такси возила, назив и седиште, МБ и
ПИБ и број одобрења,
-на трећој страни: подаци о возилу (марка, тип, година производње, и број
шасије ) евиденциони број такси возила, датум издавања такси дозволе, место за
печат и потпис овлашћеног лица и
-на четвртој страни: простор за оверу, место за печат и потпис овлашћеног
лица.
Члан 13.
Такси дозвола возила је исправа која се издаје са роком важења до две
године.
Такси превозник је у обавези да даном истека такси дозволе исту продужи.
ОЈ је приликом овере такси дозволе дужна да провери да ли такси возило

05. октобар 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Број 41 - Страна 75

такси превозника испуњава услове прописане Закономи овом одлуком.
ОЈ је дужно да фотокопију издате такси дозволе возила достави
организационој јединици за инспекцијске послове.
Превозник је дужан да врати такси дозволу возила ОЈ у року од 3 дана од дана
трајног или привременог прекида обављања делатности .
Превозник је дужан да врати такси кровну ознаку ОЈ у року од 3 дана од дана
истека одобрења ОЈ о обављању такси превоза, привременог или трајног прекида
обављања делатности .
Члан 14.
Такси дозвола возача је дводелна, димензија 105х148мм и садржи:
-на првој страни: “Република Србија”, “Град Краљево”, “такси дозвола возача”,
редни број регистра,
-на другој страни: фотографија, подаци о такси возачу (име, име оца и
презиме, број личне карте, ЈМБГ ), адреса становања и број одобрења,
-на трећој страни: подаци о такси превознику-назив, адреса седишта, (са којим
има закључен уговор о раду), статус (запослен или власник), датум издавања такси
дозволе возача, место за печат и потпис овлашћеног лица и
-на четвртој страни: број одобрења за обављање такси превоза и МБ и ПИБ
превозника.
Члан 15.
Такси дозвола возача је исправа која се издаје са роком важења до две
године.
Такси превозник/возач је у обавези да даном истека такси дозволе возача исту
продужи.
ОЈ је приликом овере такси дозволе возача дужна да провери да ли такси
возач испуњава услове прописане Закономи овом одлуком.
ОЈ је дужно да фотокопију издате
такси дозволе возача достави
организационој јединици за инспекцијске послове
Превозник је дужан да врати такси дозволу возила ОЈ у року од 3 дана од дана
трајног или привременог прекида обављања делатности .
Члан 16.
Решење којим се одобрава обављање такси превоза издаје се са роком
важности до 2 године.
Превозник је дужан да најраније 30 дана и најкасније 3 дана пре истека
одобрења, такси дозволе за возача и такси дозволе за возило поднесе захтев за
издавање новог одобрења односно за продужење такси дозволе за возило и такси
дозволе за возача.
V УСЛОВИ КОЈЕ ИСПУЊАВА ВОЗИЛО У ПОГЛЕДУ ИЗГЛЕДА, УРЕДНОСТИ И
ИСПРАВНОСТИ
Члан 17.
Возило, поред законских, мора да испуњава и следеће услове у погледу
изгледа, уредности и исправности возила:
-да је возило без спољашњих оштећења на лимарији, браницима, стаклима и
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фаровима као и без видљивих естетских оштећења;
-да је возило чисто;
-да је свако седиште у возилу опремљено сигурносним појасевима према
декларацији произвођача без видљивих оштећења;
-да има крoвну ознаку постављену у складу са одредбама Правилника о
изгледу и коришћењу кровне ознаке;
-да светлосно-сигнални делови и уређаји на возилу (сијалице, фарови,
мигавци...) буду у исправном стању;
-да помоћни уређаји на возилу (брисачи ветробранских стакала, вентилација
возила, ручке или команде за отварање прозора и само отварање прозора,
подешавање наслона седишта, померање седишта и сл.) буду у исправном стању;
-да има исправно грејање, вентилацију и унутрашње осветљење;
-да има исправан противпожарни апарат са важећим роком употребе;
-да је важећи ценовник услуга постављен у такси возилу тако да је видљив за
путнике.
Члан 18.
ОЈ ће обуставити поступак када утврди да возило не испуњава услове
предвиђене одредбама члана 17. ове одлуке и закона.
VI ТАКСИ СТАЈАЛИШТА
Члан 19.
ЈП за уређивање грађевинског земљишта “Краљево” је дужна да уреди
односно опреми такси стајалишта, обезбеди постављање, обележавање и
одржавање саобрађајне сигнализације и стајалиште
Члан 20.
На такси стајалишту дозвољено је заустављање и паркирање само такси
возилу које је обележено у складу са овом одлуком.
Превозник је дужан да се зауставља и паркира на такси стајалиштима
искључиво у оквиру обележеног места и на начин како је дефинисано саобрађајном
сигнализацијом.
Такси возач је дужан да за време заустављања и паркирања такси возила на
такси стајалишту остане поред такси возила или у возилу.
Члан 21.
Превозник је дужан да такси возило заустави и паркирана на такси стајалишту,
осим заустављања у случају изласка путника из такси возила или уласка у такси
возило.
VII НАЧИН РАДА ТАКСИ ПРЕВОЗНИКА
Члан 22.
За време обављања такси превоза, на крову такси возила се мора налазити
кровна ознака.
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Члан 23.
Такси возач започиње такси превоз са такси стајалишта, на радио позив
диспечерског центра, телефонски позив или заустављањем од стране путника, а у
складу са законом.
Путник има право да користи такси возило по свом избору, осим када је
телефонским позивом такси превознику наручио вожњу.
Превозник започиње такси превоз уласком путника у возило и поласком ка
одредишту.
Члан 24.

дрога,

Путник има право да одбије да уђе у такси возило у следећим случајевима:
- ако основано посумња да је такси возачпод утицајем алкохола или опојних
- ако је неуредан,
- ако је унутрашњост возила запрљана,
- ако такси возило не поседује обавезна обележја такси превоза и
- ако такси возач не дође на одредиште у уговорено време.
Члан 25.

Такси возач је дужан да се за време обављања такси превоза према
путнику опходи са пажњом и поштовањем.
Такси возач је дужан да за време обављања такси превоза:
- буде уредан,
- буде прикладно обучен (не сме бити у кратким панталонама, шортсу,
мајици без рукава),
- буде прикладно обувен (не сме бити у папучама),
- не пуши у возилу и
- није под утицајем алкохола или опојних дрога.
VIII НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 26.
Цена за обављени такси превоз утврђује се на основу Такси тарифи и
Ценовника о такси услугама.
Цена такси услуге се наплаћује у износу који покаже таксиметар, на месту
завршетка вожње.
У цену такси превоза урачунат је и превоз ручног пртљага.
Такси возач је дужан да путника упозна са ценом услуге пртљага који је тежи
од 30 килограма.
Такси возач је дужан да започне вожњу искључиво уколико је путник сагласан
са са ценом услуге из става 4. овог члана.
Члан 27.
Путник је дужан да плати цену за обављени такси превоз уколико је такси
возач укључио таксиметар на почетку вожње.
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Члан 28.
Такси возач може у току такси превоза, уз сагласност или на захтев путника, да
прими у такси возило и друга лица.
Ако више путника из претходног става користи такси превоз, цену за обављени
такси превоз дужан је да плати путник који је уговорио коришћење такси превоза.
Када путник који је примљен у току такси превоза настави да користи такси
возило, место изласка претходног путника сматра се местом са кога је превозник
започео нови такси превоз.
Члан 29.
У случају немогућности да заврши започети такси превоз из оправданих
разлога или више силе, путник је дужан да такси превознику накнади цео износ који
покаже таксиметар у моменту прекида такси превоза, осим у случају квара такси
возила, када му не припада накнада.
У случају квара такси возила, такси превозник је дужан да путнику обезбеди
наставак започетог такси превоза другим такси возилом.
IX ИСПИТ О ПОЗНАВАЊУ ПРОПИСА И ГРАДА
Члан 30.
Испит обухвата следеће области:
познавање прописа којима се уређује такси превоз и
познавање Града Краљева
Члан 31.
Захтев за полагање испита кандидат упућује организационој јединици Градске
управе града Краљева надлежној за послове саобраћаја (у даљем тексту: ОЈ).
Испит се полаже пред Комисијом за полагање испита о познавању прописа
којима се уређује такси превоз и област о познавању Града Краљева (у даљем
тексту: Комисија).
Комисија има председника, заменика председника, два члана и два заменика
члана. Комисија има секретара који обавља стручне и техничке послове за потребе
Комисије.
Секретар Комисије има заменика који га замењује у случају његове одсутности
и спречености. Секретар нема право гласа у Комисији.
Испиту присуствују председник Комисије, чланови Комисије и секретар
Комисије односно његови заменици.
Комисију посебним актом образује Градоначелник града Краљева на период
од 4 године (у даљем тексту: Градоначелник).
Члан 32.
Задатак Комисије је да:
испит организује за најмање 5 пријављених кандидата, односно најмање
четири пута годишње - тромесечно,
обавести сваког кандидата о роковима за полагање испита најкасније 15
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дана пре дана одређеног за полагање испита, и о томе обавести сваког кандидата
појединачно,
обавести сваког кандидата о новчаном износу који се уплаћује као
трошак полагања испита,
припреми испитна питања за проверу знања кандидата из области
познавања прописа којима се уређује такси превоз и области познавања Краљева,
сачини извештај о резултатима испита који доставља ОЈ, и
одлучује о приговору кандидата који је изјављен на објављене резултате
успеха на испиту.
Члан 33.
Испит се полаже усмено.
Одговори се вреднују са укупно 100 бодова.
Члан 34.
Кандидат који је на испиту за одговоре вреднован са најмање 70 бодова,
сматра се да је положио испит.
Члан 35.
О току испита води се записник. У записник се уноси:
састав Комисије,
презиме и име кандидата,
број и датум обавештења о полагању,
дан и час полагања испита,
питања постављена кандидату и
резултати успеха који је кандидат показао на испиту.
У записник се уносе и друга запажања од значаја током испита. Записник
потписује председник, сви чланови и секретар Комисије.
Члан 36.
По завршеном испиту, Комисија одлучује о успеху кандидата.
Успех кандидата оцењује се за обе области оценама "задовољава" или "не
задовољава".
Кандидат је положио испит када је оцењен оценом "задовољава" из обе
области. Резултате успеха кандидатима јавно саопштава председник Комисије.
Члан 37.
Кандидат се упућује да понови полагање уколико је оцењен оценом "не
задовољава" .
Кандидат је дужан да за поновно полагање усменог дела испита уплати
новчани износ који износи 50% од висине уплаћених средстава на име трошкова за
полагање испита.
Члан 38.
На молбу кандидата, Комисија може започети испит да одложи до два месеца,
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ако је кандидат због болести или других оправданих разлога спречен да полаже
испит у утврђеном року.
Изузетно, уз молбу кандидата започети испит може да се одложи и на дужи
период, с тим што је кандидат дужан да уз молбу приложи доказе који молбу
оправдавају.
Уколико кандидат не приложи доказе из става 2. овог члана дужан је да се
писаним путем обрати ОЈ за повраћај уплаћених средстава.
Члан 39.
Испит није положио кандидат који је оцењен оценом "не задовољава" као ни
кандидат који приликом поновног полагања не буде оцењен оценом "задовољава".
Испит није положио ни кандидат који изричито или прећутно одустане од
полагања већ започетог испита .
Кандидат није положио испит ни ако не приступи полагању у року за који је
испит одложен.
Члан 40.
Кандидат који сматра да његов успех није правилно оцењен има право да у
року од 24 часа после саопштеног успеха писмено приговори Комисији.
Комисија је дужна да о приговору одлучи у року од три дана од дана пријема
приговора.
На решење Комисије кандидат може, путем ОЈ, да поднесе жалбу Градском
већу Града Краљева у року од 15 дана од дана када је обавештен о решењу.
Члан 41.
Уколико се усвоји приговор, Комисија може да понови испит из једне или обе
области или да преиначи раније дату оцену.
Члан 42.
Кандидат који је испит полагао и није положио, може испит поново да полаже
кад истекне месец дана од завршетка претходног полагања.
Кандидат који испит није положио због тога што није приступио полагању
одложеног испита, може га поново полагати после два месеца од истека времена за
које је испит одложен.
Члан 43.
Комисија по одржаном испиту сачињава извештај о резултатима испита који
доставља ОЈ.
На основу извештаја Комисије, ОЈ издаје уверење о положеном испиту.
ОЈ води евиденцију о издатим уверењима из става 2. овог члана.
Члан 44.
Висина накнаде за полагање испита, уплата накнаде и друга питања која се
односе на ову накнаду утврђују се посебном одлуком Градског већа града Краљева.
Накнаду из става 1. овог члана плаћа кандидат.
Председнику Комисије, члановима Комисије и секретару Комисије, односно
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њиховим заменицима за стручни рад у Комисији припада накнада (понаособ) у бруто
износу од 15% од износа накнаде за полагање испита, који уплаћује кандидат.
Члан 45.
Из средстава остварених уплатом накнаде за полагања испита из члана 44.
ове одлуке обезбеђује се исплата накнаде за стручни рад у Комисији, као и остали
трошкови одржавања испита (компјутерска обрада, штампање и умножавање
материјала и др.).
X ТАКСЕ И НАКНАДЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА
Члан 46.
За издавање одобрења за обављање такси превоза као и издавање других
аката на основу ове одлуке плаћа се одговарајућа такса и накнада утврђена
посебном одлуком.
XI ЧУВАЊЕ И ПОСТУПАЊЕ СА ИСКЉУЧЕНИМ ВОЗИЛОМ
Члан 47.
Такси возило које је у вршењу инспекцијског надзора искључено из превоза
због учињеног прекршаја у складу са законом, паркира се и чува на посебно
одређеном простору које се налази у ЈКП “Чистоћа” Краљево и са њим се поступа у
складу са Правилником којим се утврђује место паркирања и начин чувања и
поступање са искљученим возилом којим се обављао превоз путника.
Град Краљево и ЈКП “Чистоћа” Краљево закључују посебан уговор којим
регулишу питање међусобних права и обавеза за поступање у примени Правилника
из става 1.овог члана.
XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 48.
Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице ако поступи супротно одредбама чланова 13. став 5 и 6; 15. став 5; 17,
20. став 2, 21, 23. став 3, 26. став 2. ове одлуке.
Новчаном казном у износу од 15.000,00 динара казниће се одговорно лице у
правном лицу за прекршај из претходног става.
За новчане казне из става 1. и 2. овог члана издаје се прекршајни налог.
Члан 49.
Новчаном казном у износу од 40.000,00 динара казниће се за прекршај
предузетник ако поступи супротно одредбама чланова 13.став 5 и 6; 15. став 5; 17,
20. став 2, 21, 23. став 3. и 26. став 2. ове одлуке.
За новчане казне из става 1. овог члана издаје се прекршајни налог.
Члан 50.
Новчаном казном у износу од 15.000,00 динара казниће се за прекршај возач
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ако поступи супротно члановима 15. став 5; 20.став 3, 25., и 26. став 4. и 5. ове
одлуке.
За новчану казну из става 1. овог члана издаје се прекршајни налог.
Члан 51.
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај
физичко лице ако поступи супротно члану 27, 28.став 2. и 29. став 1 ове одлуке.
За новчану казну из става 1. овог члана издаје се прекршајни налог.
XII НАДЗОР
Члан 52.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Градска управа преко
организационе јединице надлежне за послове саобраћаја.
Инспекцијски надзор на применом ове одлуке врши организациона јединица
Градске управе надлежна за инспекцијске послове.
Контролу примене ове одлуке у складу са Законом о комуналној милицији
врши организациона јединице Градске управе надлежна за комунално-милицијске
послове.
Члан 53.
У вршењу инспекцијског надзора над применом ове одлуке и других
аката донетих на основу ове одлуке, инспектор и комунални полицајац имају
права и дужности утврђене законом и овом одлуком.
XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 54.
На поступке који су започети а нису окончани до дана почетка примене ове
одлуке, примењиваће се одредбе Одлуке о такси превозу путника (“Службени лист
града Краљева”, број 26/15).
Одобрења издата на основу прописа који су важили до дана ступања на снагу
ове одлуке, важе за период на који су издати.
Члан 55.
Прописи који се доносе на основу одредаба ове одлуке морају се донети
у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Прописи који се користе за полагање испита којима се уређује такси превоз су:
Закон о превозу путника у друмском саобраћају (уводне одредбе, домаћи превоз,
инспекцијски надзор, казненен одредбе), Одлука о такси превозу путника града
Краљева.
Познавање града Краљева се односи на: објекте органа града Краљева,
седишта јавних комуналних и других јавних предузећа, домове здравља, болнице и
друге здравствене установе, објекте образовања, хотеле и значајне угоститељске
објекте, седишта установа културе и спортских центара, историјски и културни
споменици, значајни привредни, финансијски и трговински објекти, верско црквени
објекти, саобраћајни објекти, аутомото друштва и севиси....
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Члан 56.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Краљева“, а примењиваће се истеком 90 дана од дана ступања на снагу,
осим одредаба члана 3. став 3 и 5; члана 4, члана 5, члана 6, члана 7, 44. став 1 и
47. који се примењује ступањем на снагу ове одлуке .
Даном почетка примене ове одлуке и прописа који се доносе на основу ње,
престају да важе одредбе Одлуке о такси превозу путника (“Службени лист града
Краљева”, број 26/15).
Скупштина града Краљева
Број: 011-235/2020-I
Дана: 5. октобра 2020. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.
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344.
На основу чланова 27, 28, 35, 46. и 48. 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,
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), члана 20. став 1. тачка 1.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014-др.
закон, 101/2016-др. закон и 47/2018 ), члана 26. став 1. тачка 6. и члана 16. став 1.
тачка 1. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/2019пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР ГРАДА КРАЉЕВА“
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације „Центар града Краљева“ (у
даљем тексту ПДР „Центар града Краљева“), територија Града Краљева.
Члан 2.
Планом детаљне регулације „Центар града Краљева“ (у даљем тексту:
План), биће обухваћени делови КО Краљево и КО Рибница у површини од око
149,0hа 12а 22м2.
Граница обухвата Плана детаљне регулације је градска територија,
дефинисана унутар границе која почиње од тромеђе кп. бр. 60/2, 65/2 и 46/2 КО
Рибница тј. од ножице насипа, продужава западном страном кп.бр. 65/7 КО
Рибница, пресеца реку Ибар и стиже до тромеђе 1518, 947 и 943 КО Краљево на
горњој тераси изнад реке Ибар код парка Господар Васин конак, затим наставља
улицом Чика Љубином, односно међом између кп.бр. 1518 и 947, 946, 943 и 945
КО Краљево пресеца кп.бр. 1473 КО Краљево и наставља улицом Олге ЈовичићРите, тачније међом између кп.бр. 1470 КО Краљево и кп.бр. 640 КО Краљево, где
граница даље наставља истим смером идући кп.бр. 621, 1498, 620, КО Краљево и
улицом Драгослава Богавца продужава у улицу Индустријску, обухвата ложионицу,
даље улицом Индустријском до пресека са правцем локације средњих школа у
улици Доситејевој, до пресека са најјужнијим колосеком, прати пружни колосек на
исток, до тачке из које се управно спушта преко улице Доситејеве на тромеђу кп.
бр. 3355/1, 3356 и 4200 КО Краљево, одакле наставља на запад јужном страном
кп. бр. 4200 КО Краљево, затим међом између кп.бр. 3351 и кп.бр. 3352/1 КО
Краљево, обухватајући комплекс средњих школа, долази до ивице терасе изнад
Сијаћег поља, до међе кп.бр. 3352/2 и 5483 КО Краљево, затим ивицом ове терасе
граница, тачније северном страном кп.бр. 5483, 5477, 5474/2, 5474/1, 5474/4, 5472,
5471 и 3391/2 КО Краљево иде до пресека са улицом Проте Ненадовића. Мало се
спушта ка југоистоку где улази у улици 27. март обухватајући комплекс централне
градске топлане „Нова колонија“ и улицом 27. марта иде ка југозападу до пресека
са улицом Београдском. Пресеца кп.бр. 4231/1 КО Краљево, одакле граница прати
североисточну страну кп.бр. 3506 и 3502 КО Краљево и наставља јужно до пресека
са кп.бр. 3501 КО Краљево, прати југозападну страну те парцеле, прелази реку
Ибар и у овом делу поклапа се са границом Плана детаљне регулације за блок 6.2
Рибница, прати регулисану десну обалу Ибра до моста, тачније до кп.бр. 1539 КО
Краљево и даље иде источном страном ове парцеле до међе са кп.бр. 4201 КО
Краљево, пресеца ову парцелу и наставља њеном јужном страном до кп.бр. 3660
КО Краљево и даље наставља Жичком улицом, односно југозападном страном
кп.бр. 46/2 КО Рибница и стиже по почетне тачке описа границе.
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Коначна граница ПДР-а „Центар града Краљева“ биће дефинисана Нацртом
овог Плана.
Члан 3.
Услови и смернице за овај плански документ који садрже планска документа
вишег реда и развојне стратегије:
-Генерални урбанистички план Краљево 2020, („Службени лист града
Краљева“, број 13/2013 и 24/2013) и
-План генералне регулације „Центар и Чибуковац“ („Службени лист града
Краљева“, број 13/2013, 24/2013, 10/2017 и 12/2017).
Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора Плана
детаљне регулације „Центар града Краљева“, заснивају се на одређивању
потенцијала, ограничења и развојних приоритета посматраног подручја, ради
дефинисања јавног интереса, унапређења постојећих објеката јавне намене и
нових урбаних вредности и очувања природних вредности простора, као и
сагледавање важећим планом задатих површина јавних намена и оправданост за
њиховим постојањем, како урбанистичким, тако и у смислу потреба самог града у
датом тренутку.
Члан 5.
Визија и циљ планирања на овом простору је је дефинисање програмских
решења утврђених ГУП-ом, раздвајање површина јавне и остале намене
грађевинског земљишта, дефинисање правила и начина коришћења земљишта,
развој комуналне инфраструктуре, ограничење ширења непланске градње и
дефинисање услова за изградњу.
Члан 6.
Концептуални оквир планирања састоји се у следећем:
-дефинисању и приспитивању постојеће површине јавне намене и анализа
оправданости за истом,
-дефинисању нове намене након сагледавања простора и потреба Града, а
у скаду са смерницама датим плановом вишег реда,
-дефинисању нове изградње одговарајућим урбанистичким параметрима,
-формирању саобраћајне мреже од планираних и постојећих саобраћајница
која ће омогућити добру саобраћајну повезаност, као и мрежу за бициклистичка и
пешачка кретања,
-унапређењу развоја инфраструктурног система,
-комплетном остваривању просторних и техничких мера на унапређењу
заштите животне средине и заштитног зеленила.
Члан 7.
Рок за израду Нацрта ПДР „Центар града Краљева“ је дванаест месеци од
дана ступања на снагу ове одлуке.
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Члан 8.
Средства за израду ПДР „Центар града Краљева“ обезбеђена су из буџета
града Краљева-Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2020.годину.
Члан 9.
Нацрт плана биће изложен на јавни увид у холу зграде Градске управе града
Краљева – приземље, I (први) улаз, Трг Јована Сарића број 1, Краљево.
Примедбе на наведени нацрт плана предају се Одељењу за урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне делатности у писаном облику на писарници
Градске управе града Краљева.
Члан 10.
Стратешка процена утицаја на животну средину за наведени план неће се
израђивати.
Члан 11.
Мишљење Комисије за планове града Краљева, број 06-144/2020-06 која је
одржана 18.06.2020. године је саставни део ове одлуке.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Краљева“.
Скупштина града Краљева
Број: 011-236/2020-I
Дана: 5. октобра 2020. године

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.
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345.
На основу чланова 25, 26, 35, 46. и 48. 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,
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), члана 20. став 1. тачка 1.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014-др.
закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 26. став 1. тачка 6. и члана 16. став 1.
тачка 1. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/2019пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ШЕОВАЦ АДРАНИ“
Члан 1.
Приступа се изради Друге измене плана генералне регулације „Шеовац Адрани“ (у даљем тексту Друга измена ПГР „Шеовац - Адрани“), територија Града
Краљева.
Члан 2.
Граница Друге измене плана генералне регулације обухвата делове КО
Адрани и КО Грдица у укупној површини од око 2,64 hа.
Граница Друге измена плана генералне регулације обухвата простор у
оквирним границама према следећим координатама:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

X=7473536.7000
X=7473537.4500
X=7473539.7500
X=7473549.6000
X=7473570.3500
X=7473559.2200
X=7473558.8900
X=7473635.4800
X=7473633.1800
X=7473641.2600
X=7473657.6214
X=7473679.3900
X=7473735.6100
X=7473751.4959
X=7473768.3600
X=7473785.0000
X=7473781.5400
X=7473774.3600
X=7473771.4300
X=7473768.9400
X=7473747.3000
X=7473749.9300
X=7473733.9400

Y=4844021.8400
Y=4844021.2700
Y=4844023.3300
Y=4844027.5600
Y=4844036.4600
Y=4844071.0100
Y=4844074.1300
Y=4844057.3700
Y=4844074.7500
Y=4844107.0400
Y=4844172.4250
Y=4844167.2700
Y=4844154.5500
Y=4844150.6281
Y=4844143.0100
Y=4844155.8800
Y=4844165.1600
Y=4844176.6000
Y=4844178.2200
Y=4844180.2600
Y=4844194.8700
Y=4844196.5800
Y=4844206.3200
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

X=7473705.6800
X=7473702.0100
X=7473694.9800
X=7473683.4000
X=7473682.9200
X=7473680.1000
X=7473660.2000
X=7473642.6000
X=7473637.2900
X=7473634.7500
X=7473599.8200
X=7473564.0300
X=7473506.8600
X=7473501.3600
X=7473466.0000
X=7473482.1560
X=7473472.7100
X=7473467.3400
X=7473466.7000
X=7473466.6600
X=7473467.1300
X=7473468.0000
X=7473453.6500
X=7473450.3900
X=7473443.2900
X=7473443.8500
X=7473440.2900
X=7473436.8200
X=7473433.4600
X=7473430.2100
X=7473427.1000
X=7473424.1300
X=7473422.5400
X=7473421.1400
X=7473418.9300
X=7473416.2900
X=7473416.9900
X=7473425.8600
X=7473428.0800
X=7473437.2752
X=7473465.9900
X=7473492.3900
X=7473493.7000
X=7473532.8100
X=7473561.6600
X=7473553.8900
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Y=4844184.7200
Y=4844186.1700
Y=4844188.9500
Y=4844192.6100
Y=4844192.7600
Y=4844193.6500
Y=4844199.9400
Y=4844205.2000
Y=4844206.7900
Y=4844207.3700
Y=4844215.3600
Y=4844226.2500
Y=4844241.3200
Y=4844243.4600
Y=4844257.2200
Y=4844276.2049
Y=4844284.2400
Y=4844288.7300
Y=4844289.7000
Y=4844290.6500
Y=4844291.6000
Y=4844292.1700
Y=4844286.9900
Y=4844286.3900
Y=4844284.0700
Y=4844282.5700
Y=4844281.2700
Y=4844279.7500
Y=4844278.0100
Y=4844276.0600
Y=4844273.9000
Y=4844271.5500
Y=4844270.0400
Y=4844268.3600
Y=4844264.5700
Y=4844259.5800
Y=4844257.5900
Y=4844230.9700
Y=4844224.3000
Y=4844194.7533
Y=4844205.0300
Y=4844200.3100
Y=4844210.0700
Y=4844201.3600
Y=4844194.9600
Y=4844140.6900

Члан 3.
Услови и смернице за овај плански документ садрже планска документа
вишег реда и развојне стратегије:
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-Генерални урбанистички план Краљево 2020, („Службени лист града
Краљева“, број 13/2013 и 24/2013),
-Просторни план града Краљева („Службени лист града Краљева“, број
7/2011),
-План генералне регулације „Шеовац-Адрани“ („Службени лист града
Краљева“, број 13/2013 и 24/2013) и
-Измена ПГР „Шеовац-Адрани“ („Службени лист града Краљева“, број 12/2018
и 13/2018).
Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора Друге
измене плана заснивају се на одређивању потенцијала, ограничења и развојних
приоритета посматраног подручја, ради дефинисања јавног интереса и унапређења
функција постојећих површина и објеката јавне намене, утврђивању нових и
унапређењу постојећих урбаних вредности и очувања природних вредности
поменутог простора, као и сагледавање постојања и по потреби кориговање
важећим планом утврђених постојећих и планираних површина јавних намена и у
смислу потреба самог града у датом тренутку.
Члан 5.
Визија и циљ планирања на овом простору заснива се на: дефинисању
односно редефинисању програмских решења утврђених планом вишег реда-ГУПом, раздвајању грађевинског земљишта на површине јавне и остале намене,
дефинисању правила и начина коришћења земљишта, даљи развој комуналне
инфраструктуре, санацију и ограничење ширења непланске градње, дефинисање и
прецизирање урбанистичких услова за изградњу нових објеката, изградњу нових и
унапређење елемената постојеће саобраћајне и водопривредне инфраструктуре.
Члан 6.
Концептуални оквир планирања састоји се у следећем:
-усклађивање планских решења са стеченим урбанистичким обавезама,
-редефинисање јавног интереса,
-утврђивање одговарајућег појаса регулације саобраћајница,
-регулација водотока и изградња нових водопривредних објеката,
-регулација постојећих и стварање нових урбаних садржаја, у складу са
смерницама датим плановима вишег реда,
-формирању саобраћајне мреже од планираних и постојећих саобраћајница
која ће омогућити добру саобраћајну повезаност, као и мрежу за бициклистичка и
пешачка кретања,
-унапређењу развоја инфраструктурног система,
-комплетном остваривању просторних и техничких мера на унапређењу
заштите животне средине, заштитног и осталог зеленила.
Члан 7.
Рок за израду Нацрта Друге измене ПГР „Шеовац - Адрани“ је девет месеци
од дана ступања на снагу ове одлуке.
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Члан 8.
Средства за израду Друге измене ПГР „Шеовац - Адрани“ обезбеђена су из
буџета града Краљева-Програмом уређивања грађевинског земљишта за
2020.годину.
Члан 9.
Нацрт Друге измене ПГР „Шеовац - Адрани“ биће изложен на јавни увид у
холу зграде Градске управе града Краљева – приземље, I (први) улаз, Трг Јована
Сарића број 1, Краљево.
Примедбе на наведени нацрт плана предају се Одељењу за урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне делатности у писаном облику на писарници
Градске управе града Краљева.
Члан 10.
Стратешка процена утицаја на животну средину за наведену измену плана
неће се израђивати.
Члан 11.
Мишљење Комисије за планове града Краљева, број 06-144/2020-06 која је
одржана 18.06.2020. године је саставни део ове одлуке.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Краљева“.
Скупштина града Краљева
Број: 011-237/2020-I
Дана: 5. октобра 2020. године

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.
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346.
На основу члана 35. и 41. 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019,
37/2019-др.закон и 9/2020), 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 47/2018) и члана 26. став 1. тачка 6. Статута
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/2019-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној 5. октобра 2020. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ДРУГИ ГРАДСКИ
САОБРАЋАЈНИ ПРСТЕН ОД ПЕТЉЕ „МАГНОХРОМ“ ПРЕКО КУЛАГИЋА АДЕ ДО
ИБАРСКЕ МАГИСТРАЛЕ“
Члан 1.
Доноси се План детаљне регулације „Други градски саобраћајни прстен од петље
„Магнохром“ преко Кулагића аде до Ибарске магистрале“ (у даљем тексту: ПДР „Други
градски саобраћајни прстен од петље „Магнохром“ преко Кулагића аде до Ибарске
магистрале“), који је израдило ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ из
Краљева.
ПДР „Други градски саобраћајни прстен од петље „Магнохром“ преко Кулагића
аде до Ибарске магистрале“ обухвата делове катастарских општина Адрани, Грдица и
Краљево.
Површина обухваћена ПДР-ом „Други градски саобраћајни прстен од петље
„Магнохром“ преко Кулагића аде до Ибарске магистрале“ износи 141,62 ha.
Тачне границе простора обухваћеног ПДР-ом „Други градски саобраћајни прстен
од петље „Магнохром“ преко Кулагића аде до Ибарске магистрале“ дате су у
текстуалном делу ПДР-а „Други градски саобраћајни прстен од петље „Магнохром“
преко Кулагића аде до Ибарске магистрале“ – одељак 1.3. и 1.4.
Члан 2.
ПДР „Други градски саобраћајни прстен од петље „Магнохром“ преко Кулагића
аде до Ибарске магистрале“ састоји се из текстуалног дела, графичког дела и
документације плана.
A.
ТЕКСТУАЛНИ
ДЕО:
ОПШТИ ДЕО
1.1. Правни основ
1.2. Плански основ
1.3. Обухват плана – опис границе
1.4. 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
1
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2.5. Правила уређења и грађења мреже инфраструктуре
2.6. Правила уређења за остале намене
2.7. Услови мере и заштите
2.8. Општа правила уређења
3. Правила грађења
3.1. Правила грађења за објекте и површине јавне намене
3.2. Правила грађења за објекте и површине осталих намена
3.3. Локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта
3.4. Општа правила грађења
3.5. Спровођење плана
3.6. Прелазне одредбе
3.7. Приказ остварених урбанистичких параметара и капацитета
Б. Г Р А Ф И Ч К И

ДЕО:

1. ДКП И ОРТОФОТО ПОДЛОГА СА ПОСТОЈЕЋОМ НАМЕНОМ ПОВРШИНА
2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА СА ПОДЕЛОМ НА ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ
3. РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН
4. ПЛАН ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ СА ОБЈЕКТИМА ЗА РУШЕЊЕ
5. СИНХРОН ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ
В. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА
Члан 3.
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину ПДР-а „Други градски
саобраћајни прстен од петље „Магнохром“ преко Кулагића аде до Ибарске магистрале“
урађен од стране ABBA Professional d.o.o. Београд из Београда и Решење Одељења за
инспекцијске послове Градске управе града Краљева - Одсека за заштиту животне
средине, број: VIII 501-57/20 од 26.06.2020. године, саставни су делови (Документације
плана) ПДР-а „Други градски саобраћајни прстен од петље „Магнохром“ преко Кулагића
аде до Ибарске магистрале“.
Члан 4.
ПДР „Други градски саобраћајни прстен од петље „Магнохром“ преко Кулагића
аде до Ибарске магистрале“ израдити у 3 (три) аналогна примерка.
Један аналогни примерак ПДР-а „Други градски саобраћајни прстен од петље
„Магнохром“ преко Кулагића аде до Ибарске магистрале“ доставити органу надлежном
за његово доношење (ради трајног чувања), један примерак органу надлежном за
његово спровођење, а један носиоцу израде планског документа.
Члан 5.
Након доношења, текстуални део ПДР „Други градски саобраћајни прстен од
петље „Магнохром“ преко Кулагића аде до Ибарске магистрале“, објавити у „Службеном
листу града Краљева“.
ПДР „Други градски саобраћајни прстен од петље „Магнохром“ преко Кулагића
аде до Ибарске магистрале“ у целости објавити и у електронском облику, путем
интернета.
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Члан 6.
На простору - локацијама у обухвату ПДР „Други градски саобраћајни прстен од
петље „Магнохром“ преко Кулагића аде до Ибарске магистрале“ неће се примењивати
следећи планови: ПГР „Индустријска зона – спортски аеродром“ („Службени лист града
Краљева“, број 13/2013 и 24/2013), ПГР „Ратарско имање-Грдица“ („Службени лист
града Краљева“, број 13/2013, 24/2013, 5/2018 и 8/2018), ПГР „Кулагића ада – Адрани“
(„Службени лист града Краљева“, број 13/2013, 24/2013, 30/2014 и 33/2014) и ПДР
потока „Чађавац – Моравац“ („Службени лист града Краљева“, број 10/2017 и 12/2017).
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева“.
Скупштина града Краљева
Број: 011-238/2020-I
Дана: 5. октобра 2020. године

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.
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347.
На основу члана 35. и 41. 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019,
37/2019-др.закон и 9/2020), 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 47/2018) и члана 26. став 1. тачка 6. Статута
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/2019-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној 5. октобра 2020. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ГРОБЉЕ У КОВАЧИМА“
Члан 1.
Доноси се План детаљне регулације „Гробље у Ковачима“ (у даљем тексту: ПДР
„Гробље у Ковачима“) коју је израдило ЈП за уређивање грађевинског земљишта
„Краљево“ из Краљева.
ПДР „Гробље у Ковачима“ обухвата део катастарске општине КО Ковачи, укупне
површине око 4,24 ha.
Границе простора обухваћеног ПДР-ом „Гробље у Ковачима“ дате су у
текстуалном делу ПДР „Гробље у Ковачима“, одељак 1.4..
Члан 2.
ПДР „Гробље у Ковачима“ састоји се из текстуалног дела, графичког дела и
документације плана.
A.

ТЕКСТУАЛНИ

Д Е О:

1.УВОД
1.1. Правни и плански основ
1.1.1. Извод из плана вишег реда
1.2. Повод за израду плана
1.3. Циљеви уређења и изградње
1.4. Обухват плана
1.5. Подлоге
2. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ
ОГРАНИЧЕЊА
2.1. Положај и природне карактеристике подручја
2.2. Грађевинско подручје, начин коришћења простора и основна ограничења
2.3. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре
2.4. Јавно и друго зеленило
2.5. Биланс површина-постојеће стање
3. СЕИЗМИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
4.ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
5.ПРИБАВЉАЊЕ УСЛОВА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПЛАН
ПЛАНСКИ ДЕО
6. КАРАКТЕРИСТИЧНE УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНE И ЦЕЛИНE
7. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
8. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА У УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА И
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ЦЕЛИНАМА
9. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
10. МРЕЖА ОБЈЕКАТА И ПОСТРОЈЕЊА САОБРАЋАЈНЕ, ЕНЕРГЕТСКЕ, КОМУНАЛНЕ
И ДР.ИНФРАСТРУКТУРЕ
11. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОТРЕБНИХ МЕРА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА
12. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
13. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Б. Г Р А Ф И Ч К И

ДЕО:

1. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
КРУШЕВИЦА, БРОЈ: 011-160/2016-III ОД 2. СЕПТЕМБРА 2016. ГОДИНЕ
2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ СА ГРАНИЦАМА ПЛАНА
3. ПОСТОЈЕЋЕ НАМЕНЕ
4. ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА
5. ПЛАН САОБРАЋАЈА И НИВЕЛАЦИЈЕ
6. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ
Ц.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА
Члан 3.

ПДР „Гробље у Ковачима“ израдити у 3 (три) аналогна примерка.
Један аналогни примерак ПДР „Гробље у Ковачима“ 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 „Гробље у Ковачима“, објавити у
„Службеном листу града Краљева“.
ПДР „Гробље у Ковачима“ у целости објавити и у електронском облику, путем
интернета.
Члан 5.
На простору – грађевинском земљишту у обухвату ПДР „Гробље у Ковачима“
неће се примењивати ПГР „Крушевица“ („Службени. лист града Краљева“, број 25/16 и
29/16).
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева“.
Скупштина града Краљева
Број: 011-239/2020-I
Дана: 5. октобра 2020. године

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.
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348.
На основу члана 35. и 41. 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.
закон и 9/2020), 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 47/2018) и члана 26. став 1. тачка 6. Статута града Краљева
(„Службени лист града Краљева“, број 6/2019-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној 5. октобра 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДАЛЕКОВОДА 110 KV БР. 115/1
ТС „КРАЉЕВО 1“ – ТС „ЧАЧАК 3“
(ДЕОНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВО)
Члан 1.
Доноси се План детаљне регулације за реконструкцију далековода 110 KV бр. 115/1
ТС „Краљево 1“ – ТС „Чачак 3“ (деоница на територији града Краљево) (у даљем тексту:
ПДР за реконструкцију далековода 110 KV бр. 115/1 ТС „Краљево 1“ – ТС „Чачак 3“
(деоница на територији града Краљево)), који је израдио „Архиплан“ д.о.о. из Аранђеловца.
ПДР за реконструкцију далековода 110 KV бр. 115/1 ТС „Краљево 1“ – ТС „Чачак 3“
(деоница на територији града Краљево) обухвата делове катастарских општина (KO):
Конарево, Дракчићи, Врдила, Самаила и Буковица.
Површина обухваћена ПДР-ом за реконструкцију далековода 110 KV бр. 115/1 ТС
„Краљево 1“ – ТС „Чачак 3“ (деоница на територији града Краљево) износи 64,96ha.
Тачне границе простора обухваћеног ПДР-ом за реконструкцију далековода 110 KV
бр. 115/1 ТС „Краљево 1“ – ТС „Чачак 3“ (деоница на територији града Краљево) дате су у
текстуалном делу ПДР-а за реконструкцију далековода 110 KV бр. 115/1 ТС „Краљево 1“ –
ТС „Чачак 3“ (деоница на територији града Краљево) – одељак А3.1.
Члан 2.
ПДР за реконструкцију далековода 110 KV бр. 115/1 ТС „Краљево 1“ – ТС „Чачак 3“
(деоница на територији града Краљево) састоји се из текстуалног дела, графичког дела и
документације плана.
A.
ТЕКСТУАЛНИ
ДЕО:
ОПШТИ ДЕО
А УВОД
А.1. Повод за израду плана
A.2. Правни и плански основ
А.2.1. Правни основ
А.2.2. Плански основ
А.3. Обухват плана и грађевинског подручја
А.3.1. Опис границе и обухвата плана
А.3.2. Опис границе обухвата грађевинског подручја
А.4. Постојеће стање
ПЛАНСКИДЕО
Б. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ ПРОСТОРА
Б.1. Концепција уређења простора
Б.2. Намена површина и објеката
Б.3. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене
Б.3.1. Саобраћајна инфраструктура
Б.3.2. Остале инфраструктурне мреже и објекти
1

05. октобар 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Број 41 - Страна 97

Б.4. Усаглашавање са пољопривредним и шумским земљиштем
Б.5. Усаглашавање са водним земљиштем
Б.6. Услови и мере заштите
Б.6.1. Услови и мере заштите природних добара
Б.6.2. Услови и мере заштите непокретних културних добара и културног наслеђа
Б.6.3. Опис смерница за предупређење и смањење негативних и повећање позитивних
утицаја на животну средину
Б.6.4. Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода и акцидената
Б.6.5. Урбанистичке мере за цивилну заштиту
Б.6.6. Стандарди приступачности
Б.6.7. Мере енергетске ефикасности изградње
В. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Г. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Д.1. Садржај графичког дела
Д.2. Садржај документационе основе плана
ГРАФИЧКИ ДЕО:
1. Диспозија предметног подручја у односу на непосредно окружење
2. Граница обухвата плана и грађевинског подручја
3. План мрежа и објеката инфраструктуре
В. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА

Члан 3.

ПДР за реконструкцију далековода 110 KV бр. 115/1 ТС „Краљево 1“ – ТС „Чачак 3“
(деоница на територији града Краљево) израдити у 3 (три) аналогна примерка.
Један аналогни примерак ПДР-а за реконструкцију далековода 110 KV бр. 115/1 ТС
„Краљево 1“ – ТС „Чачак 3“ (деоница на територији града Краљево) 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 за реконструкцију далековода 110 KV бр. 115/1
ТС „Краљево 1“ – ТС „Чачак 3“ (деоница на територији града Краљево), објавити у
„Службеном листу града Краљева“.
ПДР за реконструкцију далековода 110 KV бр. 115/1 ТС „Краљево 1“ – ТС „Чачак 3“
(деоница на територији града Краљево) 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: 011-240/2020-I
Дана: 5. октобра 2020. године

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.
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349.

На основу члана 26. став 1. тачка 25. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), члана 10, 11. и 28. Одлуке о признањима и
наградама града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 10/17 и 13/19),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНОГ ГРАЂАНИНА
ГРАДА КРАЉЕВА
ЗА 2020. ГОДИНУ ДР ЗОРИЦИ КОСТИЋ
Члан 1.
Диплома заслужног грађанина града Краљева за 2020. годину, додељује се др
Зорици Костић из Краљева, за учињена хумана дела и предан рад у области
здравства.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
града Крaљева“.

Скупштина града Краљева
Број: 011-241/2020-I
Дана:5. октобра 2020. године

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

05. октобар 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Број 41 - Страна 99

350.

На основу члана 26. став 1. тачка 25. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), члана 10, 11. и 28. Одлуке о признањима и
наградама града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 10/17 и 13/19),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНОГ ГРАЂАНИНА
ГРАДА КРАЉЕВА
ЗА 2020. ГОДИНУ ЗОРАНУ СТАНКОВИЋУ
Члан 1.
Диплома заслужног грађанина града Краљева за 2020. годину, додељује се
Зорану Станковићу, генералном директору Електромонтаже д.о.о. Краљево, за
учињена хумана дела и допринос у раду и развоју шире друштвене заједнице.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
града Крaљева“.

Скупштина града Краљева
Број: 011-242/2020-I
Дана:5. октобра 2020. године

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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351.

На основу члана 26. став 1. тачка 25. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), члана 10, 11. и 28. Одлуке о признањима и
наградама града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 10/17 и 13/19),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНОГ ГРАЂАНИНА
ГРАДА КРАЉЕВА
ЗА 2020. ГОДИНУ ЗОРАНУ СТАНОЈЕВИЋУ
Члан 1.
Диплома заслужног грађанина града Краљева за 2020. годину, додељује се Зорану
Станојевићу, припаднику Специјалне антитерористичке јединице Министарства
унутрашњих послова Републике Србије, за храброст, пожртвовање и хумано
поступање приликом спасавања угрожених грађана.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
града Крaљева“.

Скупштина града Краљева
Број: 011-243/2020-I
Дана:5. октобра 2020. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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352.

На основу члана 26. тачка 25. Статута града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), члана 10, 12. и 28. Одлуке о признањима и
наградама града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 10/17 и 13/19),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНЕ УСТАНОВЕ
ГРАДА КРАЉЕВА
ЗА 2020. ГОДИНУ
ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО

Члан 1.
Диплома заслужне установе града Краљева за 2020. годину, додељује се Заводу
за јавно здравље Краљево, за дугогодишњи рад у здравству, професионално и
пожртвовано поступање у спречавању и ширењу пандемије SARS-CoV-2 вируса.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
града Крaљева“.

Скупштина града Краљева
Број: 011-244/2020-I
Дана:5. октобра 2020. године

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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353.

На основу члана 26. став 1. тачка 25. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), члана 10, 13. и 28. Одлуке о признањима
и наградама града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 10/17 и 13/19),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНЕ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ ВАТЕРПОЛО ПЛИВАЧКОМ КЛУБУ „КРАЉЕВО“
ИЗ КРАЉЕВА
Члан 1.
Диплома заслужне спортске организације града Краљева за 2020. годину,
додељује се Ватерполо пливачком клубу „Краљево“ из Краљева, за изузетне
успехе, истрајност и посвећеност развоју и унапређењу ватерполо и пливачког
спорта.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
града Крaљева“.

Скупштина града Краљева
Број: 011-245/2020-I
Дана:5. октобра 2020. године

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

05. октобар 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Број 41 - Страна 103

354.

На основу члана 26. став 1. тачка 25. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), члана 10, 14. и 28. Одлуке о признањима
и наградама града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 10/17 и 13/19),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНЕ ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ
ГРАДА КРАЉЕВАЗА 2020. ГОДИНУ ЕЛЕКТРО-САОБРАЋАЈНОЈ ТЕХНИЧКОЈ
ШКОЛИ „НИКОЛА ТЕСЛА“ ИЗ КРАЉЕВА

Члан 1.
Диплома заслужне образовне установе града Краљева за 2020. годину, додељује
се Електро-саобраћајној техничкој школи „Никола Тесла“ из Краљева, за
дугогодишњи успешан рад у образовању и остварене резултате на републичким и
међународним такмичењима.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
града Крaљева“.

Скупштина града Краљева
Број: 011-246/2020-I
Дана:5. октобра 2020. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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355.

На основу члана 26. став 1. тачка 25. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), члана 10, 15. и 28. Одлуке о признањима и
наградама града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 10/17 и 13/19),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНОГ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ УДРУЖЕЊУ ГРАЂАНА „ПРИЈАТЕЉСТВО ЗА
НОВА ВРЕМЕНА“ ИЗ КРАЉЕВА
Члан 1.
Диплома заслужног удружења грађана града Краљева за 2020. годину, додељује
се Удружењу грађана „Пријатељство за нова времена“ из Краљева, за допринос
развоју и афирмацији града Краљева.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
града Крaљева“.

Скупштина града Краљева
Број: 011-247/2020-I
Дана:5. октобра 2020. године

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

05. октобар 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА
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356.

На основу члана 26. став 1. тачка 25. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), члана 10, 16. и 28. Одлуке о признањима
и наградама града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 10/17 и 13/19),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ
ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ
ПУКОВНИКУ ПРОФ. ДР РАДОВАНУ ЧЕКАНЦУ
Члан 1.
Октобарска награда града Краљева за 2020. годину, додељује се пуковнику
проф. др Радовану Чеканцу, за допринос развоју и унапређивању здравства.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
града Крaљева“.

Скупштина града Краљева
Број: 011-248/2020-I
Дана:5. октобра 2020. године

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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357.

На основу члана 26. став 1. тачка 25. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), члана 10, 19. и 28. Одлуке о признањима и
наградама града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 10/17 и 13/19),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СПЕЦИЈАЛНЕ НАГРАДЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ ХУМАНОСТИ
„МИЛОМИР ГЛАВЧИЋ“ ЗА 2020. ГОДИНУ
АНДРЕИ ЋИРИЋ
Члан 1.
Специјална награда за подстицај хуманости „Миломир Главчић“ за 2020. годину,
додељује се Андреи Ћирић из Краљева, за показану солидарност, хуманост и
доброчинство.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
града Крaљева“.

Скупштина града Краљева
Број: 011-249/2020-I
Дана:5. октобра 2020. године

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

05. октобар 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА
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358.
На основу члана 9 и 10. Одлуке о располагању становима у својини града Краљева који
се додељују као стамбена подршка под условима непрофитног закупа („Службени лист града
Краљева“ број 6/18 и 27/18), а у вези Јавног позива за давање стана у јавној својини града
Краљева у закуп под условима непрофитног закупа,
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020.године, донела је
ОДЛУКУ
1. Прихвата се расподела стамбене јединице из табеларног прегледа Листе реда
првенства за доделу стана у непрофитни закуп, дат од стране Стамбене Комисије за расподелу
станова намењених за давање у непрофитни закуп:
ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ СТАНА У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП

Ре Име и презиме Спратност и Повр
д.б
број стана шина
р.
м²
1

Горан Милић

Други спрат 37,30
стан бр. 8

Структура

Улица и број

Укупан број
бодова

Једнособан

Првомајска бр.
51

218

2. По правоснажности Одлуке закључити Уговор о закупу стана, у складу са Листом реда
првенства за доделу стана у непрофитни закуп из тачке 1.ове oдлуке.

ПРАВНА ПОУКА : Против ове Одлуке може се изјавити жалба Градском већу града Краљева, у
року од 15 дана од дана њеног објављивања.

Скупштина града Краљева
Број:011-254/2020-I
Дана: 5. октобра 2020. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.
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359.
На основу члана 9. и 10. Одлуке о располагању становима у својини града Краљева који
се додељују као стамбена подршка под условима непрофитног закупа („Службени лист града
Краљева“ број 6/18 и 27/18), а у вези Јавног позива за давање стана у јавној својини града
Краљева у закуп под условима непрофитног закупа.
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020.године, донела је
ОДЛУКУ
1. Прихвата се расподела стамбене јединице из табеларног прегледа Листе реда
првенства за доделу стана у непрофитни закуп, дат од стране Стамбене Комисије за расподелу
станова намењених за давање у непрофитни закуп:
ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ СТАНА У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП

Ре Име и презиме Спратност и Повр
д.б
број стана шина
р.
м²
1

Данијела
Ивановић

Први спрат 40,64
стан број 5

Структура

Улица и број

Укупан број
бодова

Једнособан

Првомајска бр.
53

135

2. По правоснажности Одлуке закључити Уговор о закупу стана, у складу са Листом реда
првенства за доделу стана у непрофитни закуп из тачке 1.ове Одлуке.
ПРАВНА ПОУКА : Против ове одлуке може се изјавити жалба Градском већу града Краљева, у
року од 15 дана од дана њеног објављивања.

Скупштина града Краљева
Број:011-251/2020-I
Дана: 5. октобра 2020. године

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

Ред.
бр.

19.112.669,65
35.326.070,00
137.440,00
0,00
621.199.225,71
7.741,01

18.500.000,00
409.726.070,00
0,00
0,00
15.000.000,00
0,00

05 донације од страних држава

07 трансфер од другог нивоа власти

08 донације од физичких и правних лица

10 примања од домаћих задуживања

13 нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15 неутрошена средства донација из ранијих година

1.699.643.784,66

1.023.860.638,29

1.325.105.000,00

01 приходи из буџета

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

УКУПНО: 1.768.331.070,00

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА

ПРОГРАМ ЗА 2020.

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА

1. ПЛАН ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА 2020. ГОДИНУ

На основу члана 93.и 94. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС'' број 72/2009 и 81/2009-исправка, 64/2010одлука УС, 24/2011, 121/2012; 42/2013-одлукаУС, 50/2013-одлука УС, 54/2013 , 98/2013-одлука УС, 132/14 и 145/14 и 83/18),
члана 9.,13. и 19. Закона о путевима (''Службени гласник РС'' број 41/2018), члана 26. Статута града Краљева (''Службени лист
града Краљева'' брoj 6/2019) и члана 1. и члана 3. Одлуке о грађевинском земљишту (“Службени лист града Краљева'' брoj
11/2015) Скупштина града Краљева, на седници одржаној 5.октобра 2020.године, донела је

05. октобар 2020. године
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360.

СТАЛНИ ТРОШКОВИ (421000)

ВРСТА РАСХОДА

ПРОГРАМ ЗА
2020.

65.000.000,00

65.000.000,00

500.000,00

500.000,00
62.700.000,00

58.000.000,00

58.000.000,00

58.000.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.000.000,00

110.000.000,00
192.000.000,00

110.000.000,00
192.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1.700.000,00

3.000.000,00

79.000.000,00

3.000.000,00

01 приходи из
буџета

79.000.000,00

ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ
ПРОГРАМА

0,00

0,00

05 донације од
страних држава

0,00

0,00

07 трансфер од
другог нивоа
власти

0,00

0,00

08 донације од
физичких и
правних лица

0,00

0,00

10 примања од
домаћих
задуживања

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА

0,00

0,00

13
нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

110.000.000,00

3.000.000,00

79.000.000,00

0,00

65.000.000,00

500.000,00

58.000.000,00

3.500.000,00

3.000.000,00

0,00 192.000.000,00

15 неутрошена
средства
донација из
ранијих година

УКУПНО

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

УКУПНО Б:

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (424000)
Израда планских докумената са свим пратећим пословима,
пројеката парцелације, препарцелације и урбанистичких
Б.1 пројеката, геодетски радови и друге специјализоване услуге у
функцији реализације Програма уређивања грађевинског
земљишта и по појединачним захтевима, са пренетим
Б.1.1 обавезама:
Просторни план града Краљева
Б.1.2 Генерални урбанистички план Краљева 2020-2030
Б.1.3 ПДР Центар Града Краљева
Б.1.4 ПГР Рибница
Б.1.5 ПГР Рудно
Б.1.6 ПГР “УШЋЕ” у Ушћу
Б.1.7 ПГР Гоч
Б.1.8 ПГР Лађевци – варошица
Б.1.9 Измена ПГР „Матарушка Бања“
Б.1.10 ПГР Центар-Чибуковац
Б.1.11 ПДР за гробље у Јарчујаку
Б.1.12 ПДР регулација корита реке Жутаје
Б.1.13 ПДР Водоснабдевање са Лопатнице
Б.1.14 ПДР гробља у Кованлуку
Б.1.15 ПДР гробља у Ковачима
Б.1.16 ПДР прикључка на аутопут у Адранима
Б.1.17 Програм за постављање јавних тоалета
Б.1.18 Програм урбане опреме
Остале специјализоване услуге у функцији реализације Програма
Б.1.19 уређивања грађевинског земљишта и по појединачним захтевима,
са пренетим обавезама
Б.1.20 Измена ПГР Шеовац-Адрани
Б.2 Послови на увођењу ГИС-а и обједињене процедуре
OДРЖАВАЊE И ЧИШЋЕЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ И ФОРМИРАЊЕ
Б.3. НОВИХ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ДЕКОРИСАЊЕ И
УРЕЂИВАЊЕ ГРАДА
Уређење зелених површина у оквиру рампе за особе са
Б.3.1
инвалидитетом код атлетског стадиона

Б

А.1 ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
79.000.000,00
А.1.1 Програм чишћења и прања јавних површина
3.000.000,00
А.1.2 Програм зимског одржавања јавних површина
Трошкови за утрошену електричну енергију јавног осветљења
110.000.000,00
А.2
и градских фонтана
УКУПНО А: 192.000.000,00

А

ПОЗ

2. ПЛАН РАСХОДА
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ВРСТА РАСХОДА

В ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (425000)
В.1 ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Редовно и ургентно одржавање јавних путева у надлежности ЛС
В.1.1 (улице и општински путеви) и некатегорисаних путева у границама
ГУП Краљево, са улицама које су у исто време и делови државних
путева и других јавних површина
Редовно и ургентно одржавање јавних путева у надлежности ЛС и
В.1.2
асфалтираних некатегорисаних путева ван граница ГУП Краљево
В.1.3 Ургентно одржавање неасфалтираних некатегорисаних путева
Пресвлачење асфалтом јавних путева у надлежности ЛС
В.1.4 (општинских путева и улица) у насељу и некатегорисаних
асфалтних путева
Редовно одржавање путних прелаза у нивоу преко пруга на јавним
В.1.5 путевима у надлежности ЛС (улице и општински путеви) и
некатегорисаним путевима
Одржавање путних прелаза у нивоу преко пруга, на јавним
В.1.6 путевима у надлежности ЛС (улице и општински путеви) и
некатегорисаним путевима према програму ЈП Железнице Србије
ОДРЖАВАЊЕ У ВЕЗИ СА УПРАВЉАЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИМ
В.2
ЗЕМЉИШТЕМ
Санација тротоара у улицама Хајдук Вељковој од Ул. Цара Лазара
В.2.1 до Димитрија Туцовића и Војводе Путника од Југ Богданове до
АМД са пренетим обавезама
Санација, одржавање и допуна постојећег урбаног мобилијара
В.2.2
(парковски инвентар,јарболи, информативни панои....)
Хитне интервенције на заштити и уређивању водотока II реда, по
В.2.3
указаној потреби
В.2.4 Уређење и одржавање плаже и шеталишта поред Ибра у Краљеву
В.2.5 Реконаструкција седишта на Тргу српских ратника
Санација школских и игралишта у месним заједницама која су у
В.2.6
својини града са пренетим обавезама
Санација споменика (биста народних хероја) у Парку код Духовног
В.2.7
центра)
В.3 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
Одржавање јавног осветљења (замена сијалица, поправка или
В.3.1
замена арматура)
Одржавање стубова јавног осветљења (замена оштећених и
В.3.2
фарбање постојећих стубова јавног осветљења)
В.4 ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА У ВЕЗИ СА СНАБДЕВАЊЕМ ВОДОМ
В.4.1 Одржавање градских фонтана и градских чесми
Хитне интервенције на локалним водоводима по налогу
В.4.2
градоначелника
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ
В.5
АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА
Одржавање атмосферске канализације (чишћење колектора и
В.5.1
сливника атмосферске канализације)
ОДРЖАВАЊЕ У ВЕЗИ СА УПРАВЉАЊЕМ КОМУНАЛНИМ
В.6
ОТПАДОМ

ПОЗ

3.000.000,00
350.000,00

30.000.000,00

8.000.000,00

1.000.000,00

8.000.000,00
4.000.000,00
20.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
350.000,00

30.000.000,00

8.000.000,00

1.000.000,00

8.000.000,00
4.000.000,00
20.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00

90.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

05 донације од
страних држава

07 трансфер од
другог нивоа
власти

08 донације од
физичких и
правних лица

10 примања од
домаћих
задуживања

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
13
15 неутрошена
нераспоређени
средства
вишак прихода
донација из
из ранијих
ранијих
година
година

12.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

5.000.000,00

10.000.000,00

350.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00
1.000.000,00

20.000.000,00

4.000.000,00

8.000.000,00

1.000.000,00

8.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

90.000.000,00

90.000.000,00

УКУПНО

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

12.000.000,00

2.000.000,00
3.000.000,00

2.000.000,00
3.000.000,00

2.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

20.000.000,00

4.000.000,00

8.000.000,00

1.000.000,00

8.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

90.000.000,00
30.000.000,00

5.000.000,00

90.000.000,00

01 приходи из
буџета

75.000.000,00

90.000.000,00

ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ
ПРОГРАМА

85.000.000,00

ПРОГРАМ ЗА
2020.
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ВРСТА РАСХОДА

ПРОГРАМ ЗА
2020.

ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ
ПРОГРАМА
01 приходи из
буџета

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (425000)
Реконструкција простора за постављање судова за смеће са
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
В.6.1
пренетим обавезама
УКУПНО В: 273.000.000,00 321.350.000,00 321.350.000,00

В

ПОЗ
07 трансфер од
другог нивоа
власти

0,00

05 донације од
страних држава

0,00

0,00

08 донације од
физичких и
правних лица

0,00

10 примања од
домаћих
задуживања

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА

0,00

2.000.000,00

0,00 321.350.000,00

13
15 неутрошена
нераспоређени
средства
вишак прихода донација из
из ранијих
ранијих
година
година

УКУПНО
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Г.1.27

Г.1.26

Г.1.23
Г.1.24
Г.1.25

Г.1.22

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Пројектна документација за реконструкцију тротоара у улици
Хајдук Вељковој од улице Цара Лазара до улице Димитрија
Туцовића
Пројектна документација за део саобраћајнице на траси будуће
северне обилазнице од градске депоније до улице Алимпија
Јанковића у Грдици (пренете обавезе)
Пројекат Аутодромске улице
Пројектна документација за централну улицу у Ушћу (пренете
обавезе)
Пројектна документација за саобраћајницу на к.п. 2041, 1011/2,
1010/2, 1021/3, 1020/1, 1020/4, 1022/3 и 1023/2 КО Ратина (пренете
обавезе)
Пројекат рехабилитације (реконструкције) Улице Тике Коларевића
од пружног прелаза до прикључка на Ибарску магистралу у
Адранима (пренете обавезе)
Пројектна документација за саобраћајно решење Трга краља
Петра
Пројектна документација за уређење локације са потребним
инсталацијама за споменик на Тргу Светог Саве
Пројектна документација за реконструкцију Трга Јована Сарића
Пројектна документација за реконструкцију тротоара у улици
Димитрија Туцовића (пренета обавеза)
Пројектна документација за изградњу тротоара у Ковачима
Пројектна документација саобраћајница у центру Рудна
Пројектна документација за изградњу јавне гараже у улици Војводе
Степе, код Ватрогасног дома
Пројектна документација за мостове на општинским путевима
Пројектна документација за мостове на некатегорисаним путевима
Пројектна документација за изградњу вртића у Рибници на
локацији Воћареве ливаде
Пројектна документација за регулацију Сирчанске реке
Пројектна документација за изградњу водоводне мреже за насеље
Горња Рибница, Жича и “Брадуловац” (пренете обавезе)
Пројектна документација за предтретман сирове воде на
водозахвату изворишта Жичко поље за потребе наливања
инфилтрационих базена
Пројектна документација за изградњу инсталација водовода,
канализације и измештање гасовода у улици Алимпија Јанковића,
за потребе будуће северне обилазнице од градске депоније до
улице Алимпија Јанковића у Грдици
Пројектна документација за атмосферску канализацију на
Берановцу
Пројектна документација за одвођење атмосферских вода са
будуће северне обилазнице и Индустријске улице у Краљеву
Пројекат водовода Цветке, Тавник, Лађевци
Геолошко истраживање за регионалну депонију (пренета обавеза)
Пројектна документација за регулацију корита реке Жутаје
Пројектна документација за мост на Ковачком потоку у Улици
Петра Лековића
Измена постојеће техничке документације и прилагођавање новим
законским прописима

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (511000)

ВРСТА РАСХОДА

30.000.000,00

ПРОГРАМ ЗА
2020.

35.000.000,00

ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ
ПРОГРАМА

35.000.000,00

01 приходи из
буџета

05 донације од
страних држава

07 трансфер од
другог нивоа
власти

08 донације од
физичких и
правних лица

10 примања од
домаћих
задуживања

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
13 нераспоређени
вишак прихода из
ранијих година

15 неутрошена
средства донација
из ранијих година

35.000.000,00

УКУПНО

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Г.1.21

Г.1.20

Г.1.19

Г.1.18

Г.1.17

Г.1.16

Г.1.14
Г.1.15

Г.1.13

Г.1.11
Г.1.12

Г.1.10

Г.1.9

Г.1.8

Г.1.7

Г.1.6

Г.1.5

Г.1.4

Г.1.3

Г.1.2

Г.1.1

Г
Г.1

ПОЗ
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Г.1.47
Г.1.48
Г.1.49
Г.1.50
Г.1.51
Г.1.52
Г.1.53
Г.1.54

Уговорене обавезе из претходног планског периода на изради
техничке документације
Израда елабората о могућностима развоја Гоча
ПГД и ПЗИ Санације и проширења депоније (пренете обавезе)
Пројекат уређења простора између зграда Гимназије, ЕСТШ и
Медицинске школе
Пројекат реконструкције 10. Кованлучке улице (ка царини)
Пројекат реконструкције објекта бр. 1 на к.п.бр. 946 КО Краљево
ПГД и ПЗИ за зграду Историјског архива у Чика Љубиној
Пројекат мале хале уз нову халу спортова у Рибници
Пројекат партерног уређења око школске сале у Жичи
Пројекат тротоара Берановац-Метикоши од кружног тока на
Берановцу
Пројекат водоводне мреже у Конареву (траса ка „Коралима“)
Пројектна документација за водоснабдевање Краљева са
Лопатнице
Пројекат енергетске ефикасности опште болнице у Краљеву
Пројектна документација за инфраструктуру новог градског
фудбалског стадиона
Пројектна документација за реконструкцију амбуланти у
Самаилама и Витановцу
Пројектна документација за реконструкцију вртића „Невен“ и
„Младост“
Пројектна документација за реконструкцију моста на Рибници код
„Идиле“
Пројектна документација реконструкције уличне водоводне мреже
у Ушћу
Пројектна документација реконструкције водоводне мреже у
изворишту Жичко поље
Пројектна документација реконструкције уличне водоводне мреже
у Матаругама-Растока
Пројектна документација водовода Студеница
Пројектна документација водовода Конарево „Јанок-Прогорелица“
Пројектна документација водовода Сирча – Опланићи – Поповићи
Пројектна документација канализације Краљево (центар, Жича,
Рибница, Конарево, Чибуковац, Кованлук, Ковачи, Грдица, Адрани,
Јарчујак, Сирча, Опланићи, Ратина)
Пројекат канализације Шумарице и Витановац
Пројекат канализације Ушће
Пројекат канализације Тавник, Обрва, Лађевци, Цветке и Милочај
Пројекат канализације Матаруге и Матарушка Бања
Пројекат канализације Врба, Заклопача
Пројекат канализације Рудно
Пројекат канализације Студеница
Пројекат канализације Богутовачка Бања
15.000.000,00

7.500.000,00

30.000.000,00

10.000.000,00

7.500.000,00

30.000.000,00

10.000.000,00

7.500.000,00

15.000.000,00

15000000

10000000

7.500.000,00

30.000.000,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Г.1.46

Г.1.43
Г.1.44
Г.1.45

Г.1.42

Г.1.41

Г.1.40

Г.1.39

Г.1.38

Г.1.37

Г.1.36

Г.1.35

Г.1.34

Г.1.59

Г.1.58

Г.1.32
Г.1.33
Г.1.55
Г.1.56
Г.1.57

Г.1.31

Г.1.29
Г.1.30

Г.1.28
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Г.2.4
Г.2.5
Г.2.5.1

Г.2.3.10

Г.2.3.9

Г.2.3.7
Г.2.3.8

ИЗГРАДЊА И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА
ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Изградња саобраћајница са недостајућом инфраструктуром на
локацији Воћареве Ливаде за потребе реализације програма
изградње станова за припаднике снага безбедности
Почетак изградње Милутинове улице
Реконструкција коловозне конструкције улица и некатегорисаних
путева уз 15% учешћа грађана, на предлог Градског већа
Реконструкција коловозне конструкције улица и некатегорисаних
путева у сврху подстицаја производно-привредних активности и
развоја сеоског туризма, на предлог Градског већа
Наставак изградње северне обилазнице
Асфалтирање коловозне конструкције приступног пута градском
резервоару пијаће воде „Шумари“
Реконструкција Рудничке улице (пренете обавезе)
Изградња приступног пута до Хитне службе Здравственог центра
(пренете обавезе)
Изградња тротоара уз новоизграђену деоницу Улице Живојина
Лазића
Реконструкција пружног прелаза код „Слова“
Изградња Змајевачек улице (пренете обавезе)
Асфалторање пута Рудно-Бзовик
ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА У ВЕЗИ СА ОПРЕМАЊЕМ ЗЕМЉИШТА
Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне
канализације у зони надлежности ЈКП "Водовода", на предлог
Градског већа, са нереализованим обавезама из претходног
планског периода
Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне
канализације изван зоне надлежности ЈКП "Водовода", на предлог
Градског већа, са нереализованим обавезама из претходног
планског периода
Изградња инфраструктуре за нови градски фудбалски стадион
ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ
ПОВРШИНА
Изградња јавног паркинга у Улици Драгослава Богавца почетак
радова (пренете обавезе)
Изградња пешачке стазе дуж бедема од Хале спортова до Ушћа
реке Рибнице у Ибар (пренете обавезе)
Изградња и реконструкција тротоара уз улице Димитрија Туцовића
(испред парка код жел. станице), Вука Караџића, продужетак
Стевана Филиповића иза школе, пешачке стаза ка Шумарима са
пренетим обавезама
Завршетак изградње капеле и спомен чесме на Спомен гробљу у
Краљеву са расветом
Изградња споменика Стефану Првовенчаном на Тргу Светог Саве
Изградња војничке капеле на Чемерну
Изградња паркинга иза зграде Основног суда са техничким
прегледом (пренета обавеза)
Реконструкција, санација и текуће одржавање дечијих игралишта и
теретана на отвореном са пренетим обавезама
ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ
ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА СПОРТСКЕ ИНФРАСТУКТУРЕ
Изградња атлетског стадиона са пренетим обавезама

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (511000) (наставак)

ВРСТА РАСХОДА

3.000.000,00

3.000.000,00

70.000.000,00

15.000.000,00

70.000.000,00

15.000.000,00

880.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00
880.000,00

20.000.000,00

10.000.000,00

8.000.000,00

4.831.304,00

0,00

0,00

12.000.000,00

0,00

15.000.000,00

880.000,00

1.781.000,00

20.000.000,00

10.000.000,00

8.000.000,00

0,00

0,00

12.000.000,00

14.000.000,00

81.000,00

81.000,00

14.000.000,00

0,00

1.000.000,00

7.000.000,00

25.000.000,00

1.500.000,00

0,00

7.800.000,00

7.000.000,00

0,00

01 приходи из
буџета

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

0,00

1.000.000,00

7.000.000,00

25.000.000,00

1.500.000,00

0,00

7.800.000,00

107.000.000,00

0,00

374.400.000,00

ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ
ПРОГРАМА

20.000.000,00

10.000.000,00

8.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

20.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

12.000.000,00

1.000.000,00

7.000.000,00

25.000.000,00

1.500.000,00

60.000.000,00

7.000.000,00

100.000.000,00

20.000.000,00

374.400.000,00

ПРОГРАМ ЗА
2020.
05 донације од
страних држава

07 трансфер од
другог нивоа
власти

08 донације од
физичких и
правних лица

10 примања од
домаћих
задуживања

70.000.000,00

219.000,00

4.831.304,00

100.000.000,00

374.400.000,00

13 нераспоређени
вишак прихода из
ранијих година

15 неутрошена
средства донација
из ранијих година

70.000.000,00

15.000.000,00

880.000,00

2.000.000,00

20.000.000,00

10.000.000,00

8.000.000,00

4.831.304,00

0,00

0,00

12.000.000,00

14.000.000,00

3.000.000,00

81.000,00

0,00

1.000.000,00

7.000.000,00

25.000.000,00

1.500.000,00

0,00

7.800.000,00

107.000.000,00

0,00

374.400.000,00

УКУПНО

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Г.2.3.6

Г.2.3.5

Г.2.3.4

Г.2.3.3

Г.2.3

Г.2.2.3

Г.2.2.2

Г.2.2.1

Г.2.1.9
Г.2.1.11
Г.2.1.12
Г.2.2

Г.2.1.8

Г.2.1.7

Г.2.1.6

Г.2.1.5

Г.2.1.4

Г.2.1.3

Г.2.1.2

Г.2.1.1

Г.2.1.10

Г
Г.2
Г.2.1

ПОЗ
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Наставак радова на реконструкцији атлетског стадиона и
спољашњих терена (фаза два) (пренете обавезе)
Изградња ски лифта на Гочу (пренете обавезе)
ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
Реконструкција јавне расвете у парку код железничке станице
Изградња јавног осветљења, на предлог Градског већа, са
нереализованим обавезама из претходног планског периода
Изградња јавног осветљења у МЗ Самаила потез „Улице“ (пренете
обавезе)
Наставак замене расвете у насељу Моше Пијаде, парку код Дома
друштвених организација и др.
Изградња јавног осветљења у Гочкој улици
Завршетак радова на завршетку реконструкције расвете у
Матарушкој Бањи (наставак радова)

Г.2.11.2

Г.2.11.1

Г.2.11

Г.2.10.2

Г.2.10.1

20.000.000,00

18.500.000,00

4.000.000,00

25.501.070,00

3.000.000,00

5.000.000,00

20.000.000,00

19.120.410,66

4.000.000,00

55.501.070,00

3.000.000,00

5.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00
15.000.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

5.000.000,00

13.500.000,00

6.000.000,00

15.000.000,00

0,00

23.000.000,00

0,00

300.000,00

3.000.000,00

330.000,00

500.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

5.000.000,00

13.500.000,00

6.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

23.000.000,00

25.000.000,00

300.000,00

500.000,00

550.000,00
7.000.000,00

0,00

6.251.078,29

4.000.000,00

35.175.000,00

3.000.000,00

5.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

5.000.000,00

13.500.000,00

6.000.000,00

15.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

300.000,00

3.000.000,00

330.000,00

500.000,00

7.000.000,00

550.000,00

362.560,00

3.500.000,00

20.000.000,00

19.112.669,65

УКУПНО Г: 1.179.131.070,00 1.059.793.784,66 384.010.638,29 19.112.669,65

ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
Изградња водоводне мреже М.Бања – Конарево – наставак радова
са пренетим обавезама и технички преглед)
ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ И ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Атмосферска канализација на Берановцу I фаза
Одвођење атмосферских вода са Ратарског имања (локација
„Леони“) (са пренетим обавезама)
Изградња атмосферске канализације за одвођење вода са
северне обилазнице и Индустријске улице (прва фаза)
Реконструкција атмосферске канализације у Жичкој улици
Изградња фекалне канализације за део насеља “Хигијенски завод”
(Улица Слободана Пенезића од бр.9 до бр.23) II фаза (пренете
обавезе)
Наставак изградње фекалне канализације у Адранима - дуж
државног пута IA22 са црпном станицом и дуж локалног пута
Л1005, са пренетим обавезама из претходног периода
Изградња фекалне канализације у Конареву (пренете обавезе)
Почетак изградње фекалне канализације за део насеља Горњи
Чибуковац
Фекална канализација у Баштованској улици у Сијаћем пољу
ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ ОД ВОДА
Регулација Сирчанске реке (почетак радова)
Регулацијa леве обале Ибра у Краљеву од “Старог Јасена” према
бензинској пумпи у Чибуковцу - заједничка изградња са ЈВП
"Србијаводе"
Изградња деснообалног насипа у Жичком пољу поред реке Ибар заједничка изградња са ЈВП "Србијаводе"
Регулација дела потока из горњег Чибуковца до пропуста на
Ибарској магистрали код бензинске пумпе „НИС“-а
ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ
ОТПАДОМ
Радови на санацији градске депоније и радови на припреми новог
позајмишта материјала
Радови на изградњи подземних контејнера
ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА У ВЕЗИ СА ЕНЕРГЕТСКОМ
ЕФИКАСНОШЋУ
Набавка ЛЕД светиљки и система за надзор и управљање за
улично осветљење града Краљева
Унапређење система јавног осветљења и уградња командних
ормара за управљање јавним осветљењем у циљу енергетске
ефикасности (пренете обавезе)

550.000,00
7.000.000,00

500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00
500.000,00

35.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

30.000.000,00

35.326.070,00

20.326.070,00

137.440,00

137.440,00

0,00

621.199.225,71

13.748.921,71

13.000.000,00

15.000.000,00

30.000.000,00

7.741,01

7.741,01

1.059.793.784,66

20.000.000,00

19.120.410,66

4.000.000,00

55.501.070,00

3.000.000,00

5.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

5.000.000,00

13.500.000,00

6.000.000,00

15.000.000,00

0,00

23.000.000,00

0,00

300.000,00

3.000.000,00

330.000,00

500.000,00

7.000.000,00

550.000,00

500.000,00

3.500.000,00

35.000.000,00

30.000.000,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Г.2.10

Г.2.9.4

Г.2.9.3

Г.2.9.2

Г.2.8.9
Г.2.9
Г.2.9.1

Г.2.8.8

Г.2.8.7

Г.2.8.6

Г.2.8.5

Г.2.8.4

Г.2.8.3

Г.2.8.2

Г.2.8
Г.2.8.1

Г.2.7.1

Г.2.7

Г.2.6.7 Изградња јавног осветљења у Мланчи

Г.2.6.6

Г.2.6.5

Г.2.6.4

Г.2.6.3

Г.2.6.2

Г.2.5.3
Г.2.6
Г.2.6.1

Г.2.5.2
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Д.1.41

Д.1.40

Д.1.39

Д.1.37
Д.1.38

Д.1.36

ПРОГРАМ ЗА
2020.

ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ
ПРОГРАМА
01 приходи из
буџета

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА У СВРХУ ИЗГРАДЊЕ
Саобраћајница – део градског прстена кроз Црквине у Рибници
Саобраћајница – део градског прстена кроз Сијаће поље
Аутодромска улица
Улица Томислава Андрића "Џигија" и будућа Милутинова улица
Приступна саобраћајница за гробље "Барутана" поред Спомен
парка
Регулација корита реке Макве у Шеовцу
Саобраћајница од Улице Јована Дерока до Улице Слободана
Пенезића (од водоторња до насеља "Хигијенски завод")
Приступна саобраћајница обданишту из Карађорђеве улице
Улица Стевана Филиповића и Пећинска улица
Јавна гаража у Улици Војводе Степе, код Ватрогасног дома
Јавни паркинг у залеђу Омладинске улице, иза РПК Краљево
Уређење саобраћајних површина у анексу "Кифле"
MРС Ратина, Адрани 1 и 2, Чибуковац, Конарево и др.
Колектор фекалне канализације за привредне погоне у Тавнику
Пешачке комуникације (пасажи) у централној градској зони
Индустријске зоне
Централно насеље у Ушћу у Улици Ибарских рудара
Сеоска гробља
Улица Предолска
Улица Милана Дира
Улице XII и X кованлучка
Пренете обавезе из претходног планског периода
Северна градска обилазница са потребним прикључним
60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
инсталацијама
Локални пут Врдила – Лопатница
Саобраћајница на к.п.
2041,1011/2,1010/2,1021/3,1020/1,1020/4,1022/3 и 1023/2 КО
Изградња саобраћајнице на к.п. бр.3716/1 КО Краљево
Змајевачка улица
Комплекс аутобуске станице
Наставак Улице Вука Караџића (к.п.бр. 2473/87 КО Краљево)
Обезбеђење земљишта ради изградње јавне саобраћајнице са
недостајућом инфраструктуром на кп бр. 246/449 КО Ковачи са
прикључком на Жичку улицу локације Воћареве Ливаде и кп бр.
246/188 КО Ковачи, за потребе реализације програма изградње
станова за припаднике снага безбедности
Део Борачке улице (прилаз парцели 2373/5)
Мост на Ковачком потоку у Улици Петра Лековића
Експропријација к.п.бр. 5297/38 КО Краљево за потребе
саобраћајнице у Индустријској зони „Спортски аеродром“
Експропријација у зони главног улаза у Здравствени центар
(Рижина кућа и др.)
Експропријација за тротоаре у Јовцу уз пут за Гоч
Обезбеђење земљишта ради санације и реконструкције водних
објеката у оквиру касета Адрани 1 и Адрани 2 са заштитом од
унутрашњих вода
Крак Улице Браће Јовановић
Експропријација за ски лифт на Гочу
Експропријација за изградњу објакта бунара у циљу проширења
изворишта водоснабдевања у Ушћу
Експропријација к.п.бр. 444/64 КО Кованлук за потребе изградње
улице
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
Комасација
УКУПНО Д: 61.500.000,00 61.500.000,00 61.500.000,00

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА (541000)

ВРСТА РАСХОДА

0,00

05 донације од
страних држава

0,00

0,00

08 донације од
физичких и
правних лица

0,00

10 примања од
домаћих
задуживања

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
07 трансфер од
другог нивоа
власти

0,00

13
нераспоређени
вишак прихода
из ранијих

0,00

15 неутрошена
средства
донација из
ранијих година

61.500.000,00

1.500.000,00

60.000.000,00

УКУПНО

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Д.1.35

Д.1.34

Д.1.33

Д.1.31
Д.1.32

Д.1.30

Д.1.26
Д.1.27
Д.1.28
Д.1.29

Д.1.25

Д.1.24

Д.1.23

Д.1.8
Д.1.9
Д.1.10
Д.1.11
Д.1.12
Д.1.13
Д.1.14
Д.1.15
Д.1.16
Д.1.17
Д.1.18
Д.1.19
Д.1.20
Д.1.21
Д.1.22

Д.1.7

Д.1.6

Д.1.5

Д.1
Д.1.1
Д.1.2
Д.1.3
Д.1.4

Д
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УКУПНО А+Б+В+Г+Д+Ђ:

СТАЛНИ ТРОШКОВИ (421000)
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (424000)
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (425000)
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (511000)
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА (541000)

ВРСТА РАСХОДА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА

1.768.331.070,00 1.699.643.784,66

192.000.000,00
192.000.000,00
62.700.000,00
65.000.000,00
273.000.000,00
321.350.000,00
1.179.131.070,00 1.059.793.784,66
61.500.000,00
61.500.000,00

ПРОГРАМ ЗА 2020.

Скупштина града Краљева
Број:011-233/2020-I
Дана:5.октобра 2020.године

Председник
Скупштине града
Краљева
Ненад Марковић , с.р.

Измене и допуне програма уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину ступају на снагу даном објављивања у
“Службеном листу града Краљева''.

А
Б
В
Г
Д

Ред.
бр.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Број 41- Страна 118
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА
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361.
На основу члана 32. тачка 6, а у вези са чланом 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16др.закон и 47/18), члана 77. став 3. и члана 78. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник
РС“, број 21/16, 113/17, 113/17- др.закон, 95/18 и 86/19-др.закон) и члана 26. тачка
17. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020.
године, усвојила је

ИЗМЕНЕ КАДРОВСКОГ ПЛАНА

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КРАЉЕВА, ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ,
ГРАДА КРАЉЕВА, СЛУЖБИ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА КРАЉЕВА,
СЛУЖБИ ЗА ПОСЛОВЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДА КРАЉЕВА И
СЛУЖБИ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ОРГАНА И СЛУЖБИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА
2020. ГОДИНУ
Назив Кадровског плана у Градској управи града Краљева, Градском
правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску инспекцију града
Краљева, Служби за послове локалног омбудсмана града Краљева и Служби за
интерну ревизију органа и служби града Краљева за 2020. годину мења се и
гласи: „Кадровски план у Градској управи града Краљева, Градском
правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску инспекцију града
Краљева, Локалном омбудсману града Краљева и Служби за интерну ревизију
органа и служби града Краљева за 2020. годину“ .
У глави 1.1 у делу Планирани број запослених за 2020. годину у Градској
управи града Краљева мења се и гласи:

Планирани број запослених за 2020 годину у Градској управи града
Краљева
Радна места службеника и
намештеника
Положаји у првој групи
Положаји у другој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места

Број извршилаца:
248
1
1
47
77
20
28
3
45
10
3
1
0
0
5

Број 41- Страна 120

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Пета врста радних места

05. октобар 2020. године

7

Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

Број извршилаца
22
0
0
10
4
2
1
1
4

Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Радни однос на одређено време
(у кабинету градоначелника)
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

0
0
0
0
0
Број извршилаца
3
0
1
1
0
0
0
0
0

Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних
Пета врста радних места
Приправници
Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема

0
0
0
1
0
Број извршилаца
0
0
0
0

Скупштина града Краљева
Број: 011-250/2020-I
Дана: 5. октобра 2020. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.
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362.
На основу члана 13, члана 14. став 1, 3, 4, 5. и 11. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС'', број 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-аут.тумачење и 66/20)
и члана 26. тачка 41. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 6/19пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној 05. октобра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА И ЧЛАНОВА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА

I
У Изборну комисију града Краљева именују се:
- за председника
Данијела Мајсторовић, дипл. правник, СНС, на предлог ОГ „Александар Вучић-За
нашу децу“,
- за заменика председника
Милица Зуцовић, дипл. правник, СПС, на предлог ОГ „Ивица Дачић-Социјалистичка
партија Србије“,
- за секретара
Драгана Петковић, дипл.правник, на предлог ОГ „Александар Вучић-За нашу децу“,
- за заменика секретара
Ђорђе Видовић, дипл.правник, на предлог ОГ „Александар Вучић-За нашу децу“,
- за чланове и њихове заменике:
1. Марко Пљеваљчић, члан, СНС, на предлог ОГ „Александар Вучић-За нашу децу“,
Зоран Пантовић, заменик члана, СНС, на предлог ОГ „Александар Вучић-За нашу
децу“,
2. Дејан Јовић, члан, СНС, на предлог ОГ „Александар Вучић-За нашу децу“,
Смиља Ђоковић, заменик члана, СНС, на предлог ОГ „Александар Вучић-За нашу
децу“,
3. Бојана Калмиков, члан, СНС, на предлог ОГ „Александар Вучић-За нашу децу“,
Братислав Пршић, заменик члана, СНС, на предлог ОГ „Александар Вучић-За нашу
децу“,
4. Александар Илић, члан, СНС, на предлог ОГ „Александар Вучић-За нашу децу“,
Снежана Вељовић, заменик члана, СНС, на предлог ОГ „Александар Вучић-За нашу
децу“,
5. Владимир Мимовић, члан, СНС, на предлог ОГ „Александар Вучић-За нашу децу“,
Верица Николић, заменик члана, СНС, на предлог ОГ „Александар Вучић-За нашу
децу“,
6. Филип Вулић, члан, СПС, на предлог ОГ „Ивица Дачић-Социјалистичка партија
Србије“,
Алекса Јовановић, заменик члана, СПС, на предлог ОГ „Ивица Дачић-Социјалистичка
партија Србије“,
7. Драгиша Белопавловић, члан, СПС, на предлог ОГ „Ивица Дачић-Социјалистичка
партија Србије“,
Јелена Савић, заменик члана, СПС, на предлог ОГ „Ивица Дачић-Социјалистичка
партија Србије“,
8. Стеван Симеуновић, члан, Метла 2020, на предлог ОГ Метла-Староседеоци,
Иван Поповић, заменик члана, Метла 2020, на предлог ОГ Метла-Староседеоци,
9. Николина Митровић, члан, ПС, на предлог ОГ Покрет социјалиста,
Невена Јелић, заменик члана, ПС, на предлог ОГ Покрет социјалиста,
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10. Ивица Новчић, члан, Здрава Србија, на предлог ОГ Милан Стаматовић-Зоран
Јовановић-Здрава Србија-Покрет Обнове Краљевине Србије-Боља Србија,
Снежана Цветковић, заменик члана, Здрава Србија, на предлог ОГ Милан
Стаматовић-Зоран Јовановић-Здрава Србија-Покрет Обнове Краљевине СрбијеБоља Србија,
11. Игор Ристовић, члан, ЈС, на предлог ОГ „Јединствена Србија-Драган Марковић
Палма“,
Данијела Којић, заменик члана, ЈС, на предлог ОГ „Јединствена Србија-Драган
Марковић Палма“,
12. др Милош Гостиљац, члан, СДПС, на предлог ОГ ПУПС-Социјалдемократска партија
Србије,
Цветан Стаменковић, заменик члана, ПУПС, на предлог ОГ ПУПССоцијалдемократска партија Србије,
13. Оливера Шљивић, члан, СПО, на предлог ОГ СПО,
Марина Комадинић, заменик члана, СПО, на предлог ОГ СПО,
14. Петар Спасојевић, члан, СПАС, на предлог ОГ Александар Шапић-Победа за
Краљево,
Алекса Костић, заменик члана, СПАС, на предлог ОГ Александар Шапић-Победа за
Краљево.

II
Председник, секретар и чланови Изборне комисије града Краљева и њихови заменици
именују се на период од четири године.

III
Даном доношења овог решења престаје дужност у Изборној комисији града Краљева:
- Данијели Мајсторовић, председнику,
- Владимиру Јовановићу, заменику председника,
- Владимиру Ђоковићу, секретару,
- Нини Станишић, заменику секретара,
1. Верици Радовановић, члану,
Оливери Ћирић, заменику члана,
2. Александру Илићу, члану,
Марији Копитовић, заменику члана,
3. Марку Пљеваљчићу, члану,
Зорану Пантовићу, заменику члана,
4. Дејану Јовићу, члану,
Снежани Вељовић заменику члана,
5. Милици Зуцовић, члану,
Радомиру Богавцу, заменику члана,
6. Драгиши Белопавловићу, члану,
Филипу Вулићу, заменику члана,
7. Марку Кочовићу,члану,
Љубиши Мићевићу, заменику члана,
8. Бојану Бркићу, члану,
Ивану Вранићу, заменику члана,
9. Микици Петровићу, члану,
Владимиру Обрадовићу, заменику члана,
10. Данијели Јовић, члану,
Драгићу Филиповићу, заменику члана,
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11. Тихомиру Вучковићу, члану,
Марку Тошковићу, заменику члана,
12. Оливери Шљивић, члану,
Милошу Кораћу, заменику члана.

IV
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба
Управном суду, у року од 24 часа од доношења решења.

V
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу града
Краљева''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 13, члану 14. став 1, 3, 4, 5. и 11.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС'', број 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11,
12/20, 16/20-аут.тумачење и 66/20), и члану 26. тачка 41. Статута града Краљева („Службени
лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен текст).
Наведеним одредбама Закона је предвиђено да изборну комисију у сталном саставу
чине председник и најмање шест чланова које именује скупштина јединице локалне
самоуправе, на предлог одборничких група у скупштини јединице локалне самоуправе,
сразмерно броју одборника и 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.
Такође је утврђено да изборна комисија има секретара, кога именује скупштина јединице
локалне самоуправе и да председник, чланови изборне комисије у сталном и проширеном
саставу и њен секретар имају заменике, и да се за председника, заменика председника,
секретара и заменика секретара изборне комисије именује лице које је дипломирани правник и
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.
Чланом 26. тачка 41. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 6/19пречишћен текст), предвиђено је да Скупштина именује председника, секретара и чланове
Изборне комисије града Краљева и њихове заменике, у складу са законом.
У складу са напред наведеним, а на предлог овлашћених предлагача, донето је решење
као у диспозитиву.
Скупштина града Краљева
Број:02-61/2020-I
Дана:05. октобра 2020. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.
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363.
На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 52.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", број 15/16, 88/19), члана 26. тачка
11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст) и
члана 48. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод''
из Краљева („Службени лист града Краљева", број 25/16, 30/16),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ ИЗ КРАЉЕВА
I

Именује се Александар Протић, дипломирани правник, за вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа „Водовод“' из Краљева, до именовања директора
на основу спроведеног јавног конкурса, а најдуже до једне године.
II

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
града Краљева ".
Образложење
Правни основ за доношење решења садржан је у одредбама члана 32. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члану 26. тачка 11. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), којима је утврђено да скупштина, у складу са
законом, између осталог именује и разрешава директоре, односно вршиоце дужности
директора јавних предузећа чији је оснивач.
Скупштина града Краљева је на седници одржаној дана 18.августа 2020.године
донела Решење број 02-8/2020-I, којим се утврђује да Миленку Стефановићу даном
потврђивања одборничког мандата 18.августа 2020.године престаје функција вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод'' из Краљева, на коју је
именован Решењем Скупштине града Краљева.
Чланом 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", број 15/16,
88/19) прописано је да се вршилац дужности директора може именовати до именовања
директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу, као и да период обављања
функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године, да исто лице
не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора и да вршилац дужности
директора мора испуњавати услове за именовање директора јавног предузећа из члана
25. наведеног закона.
Чланом 48. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа
„Водовод'' из Краљева („Службени лист града Краљева", број 25/16, 30/16) утврђено је да
орган утврђен Статутом града Краљева, на предлог Надзорног одбора, именује вршиоца
дужности директора, до именовања директора предузећа по спроведеном јавном
конкурсу, најдуже до једне године, који мора испуњавати услове за именовање директора,
прописане чланом 40.Одлуке.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети тужба
Вишем суду у Краљеву у року од 60 дана од дана пријема овог решења
Скупштина града Краљева
Број:02-51/2020-I
Дана:5. октобра 2020. године

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

05. октобар 2020. године
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364.
На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14-др. закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 52.
став 1. и 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", број 15/16, 88/19), члана
26. тачка 11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19пречишћен текст) и члана 48. став 1. и 2. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног
предузећа „Градско стамбено'' из Краљева („Службени лист града Краљева", број 25/16,
27/16, 13/19, 15/20),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗ КРАЉЕВА
I

Утврђује се да Драгани Бикић престаје функција вршиоца дужности директора
Јавног предузећа „Градско стамбено'' из Краљева, из разлога истека периода на који је
именована.
II

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
града Краљева".
Образложење
Правни основ за доношење решења садржан је у одредбама члана 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 11. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), којима је утврђено да скупштина, у складу са
законом, између осталог, именује и разрешава надзорне одборе и директоре јавних
предузећа, односно вршиоце дужности директора јавних предузећа чији је оснивач.
Чланом 52. став 1. и 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", број
15/16, 88/19) и чланом 48. став 1. и 2. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног
предузећа „Градско стамбено'' из Краљева („Службени лист града Краљева", број 25/16,
27/16, 13/19, 15/20) утврђено је да се вршилац дужности директора може именовати до
именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу, на период који
не може бити дужи од једне године.
С обзиром да је истекао период на који је за вршиоца дужности директора Јавног
предузећа „Градско стамбено'' из Краљева именована Драгана Бикић, донето је решење
као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети тужба
Вишем суду у Краљеву у року од 60 дана од дана пријема овог решења
Скупштина града Краљева
Број: 02-52/2020-I
Дана: 5. октобра 2020 године

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.
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365.
На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 52.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", број 15/16, 88/19), члана 26. тачка
11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст) и
члана 48. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног предузећа „Градско стамбено'' из
Краљева („Службени лист града Краљева", број 25/16, 27/16, 13/19, 15/20),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗ КРАЉЕВА
I

Именује се Милимир Сворцан, дипломирани правник, за вршиоца дужности
директора Јавног предузећа „Градско стамбено'' из Краљева, до именовања директора на
основу спроведеног јавног конкурса, а најдуже до једне године.
II

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
града Краљева ".
Образложење
Правни основ за доношење решења садржан је у одредбама члана 32. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14-др.закон,
101/16-др.закон, 47/18) и члану 26. тачка 11. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), којима је утврђено да скупштина, у складу са
законом, између осталог именује и разрешава директоре, односно вршиоце дужности
директора јавних предузећа чији је оснивач.
Чланом 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", број 15/16,
88/19) прописано је да се вршилац дужности директора може именовати до именовања
директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу, као и да период обављања
функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године, да исто лице
не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора и да вршилац дужности
директора мора испуњавати услове за именовање директора јавног предузећа из члана
25. наведеног закона.
Чланом 48. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног предузећа „Градско
стамбено'' из Краљева („Службени лист града Краљева", број 25/16, 27/16, 13/19, 15/20)
утврђено је да орган утврђен Статутом града Краљева, на предлог Надзорног одбора,
именује вршиоца дужности директора, до именовања директора предузећа по
спроведеном јавном конкурсу, најдуже до једне године, који мора испуњавати услове за
именовање директора, прописане чланом 40.Одлуке.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети тужба
Вишем суду у Краљеву у року од 60 дана од дана пријема овог решења
Скупштина града Краљева
Број: 02-53/2020-I
Дана:5. октобра 2020 године

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

05. октобар 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА
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366.
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 6/19-пречишћен текст) и члана 24.
Статута Спортског центра „Ибар“ из Краљева од 30.новембра 2017.године,
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 05. октобра 2020.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ИБАР“ ИЗ КРАЉЕВА
I
Утврђује се да Зорану Кнежевићу престаје дужност директора Спортског центра
„Ибар“ из Краљева, из разлога истека периода на који је именован.
II

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
града Краљева ".
Образложење
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
6/19-пречишћен текст), којима је утврђено да скупштина јединице локалне самоуправе,
између осталог, именује и разрешава директоре установа, организација и служби чији је
оснивач.
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) и чланом 24.
Статута Спортског центра „Ибар“ из Краљева од 30.новембра 2017.године утврђено је да
директора именује и разрешава оснивач, на период од четири године.
С обзиром да је истекао период на који је именован директор Спортског центра
„Ибар“ из Краљева, донето је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО 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: 02-54/2020-I
Дана:05. октобра 2020 године

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.
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367.
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 6/19-пречишћен текст), члана 24,
25. и 27. Статута Спортског центра „Ибар“ из Краљева од 30.новембра 2017.године,
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 05. октобра 2020.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ИБАР'' ИЗ КРАЉЕВА
I

Именује се Зоран Кнежевић, дипломирани економиста, за вршиоца дужности
директора Спортског центра „Ибар'' из Краљева, на период до једне године.
II

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
града Краљева".
Образложење
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
6/19-пречишћен текст), којима је утврђено да скупштина јединице локалне самоуправе,
између осталог, именује и разрешава директоре установа, организација и служби чији је
оснивач.
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) и чланом 24.
Статута Спортског центра „Ибар“ из Краљева од 30.новембра 2017.године утврђено је да
директора именује и разрешава оснивач, на период од четири године, на предлог
Управног одбора. Чланом 25. Статута Спортског центра „Ибар“ из Краљева прописани су
услови за именовање директора, а чланом 27. Статута утврђено је да уколико оснивач на
начин и по поступку утврђеним законом не именује директора, својом одлуком може
именовати вршиоца дужности на рок предвиђен законом са свим правима и дужностима
директора.
С обзиром да је истекао период на који је именован досадашњи директор
Спортског центра „Ибар“ из Краљева, Управни одбор поднео је предлог за именовање
вршиоца дужности директора, који испуњава услове за именовање директора предвиђене
Статутом установе и донето је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО 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: 02-55/2020-I
Дана:05. октобра 2020 године

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

05. октобар 2020. године
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368.

На основу члана 58. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 15/16, 88/19), члана 26. тачка 11. Статута града Краљева („Службени лист града
Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), разматрајући Одлуку Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Водовод“ из Краљева број 1716/4 од
29.06.2020.године,
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Водовод“ из Краљева број 1716/4 од 29.06.2020.године, о расподели добити у
износу од 2.380.459,61 динара исказане по финансијском извештају за 2019.годину,
која се расподељује и то у висини од 50% у износу од 1.190.229,80 динара оснивачу,
а преостали износ у висини од 50% у износу од 1.190.229,81 на повећање основног
капитала.

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

СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА
Број: 02-46/2020-I
Дана: 5. октобра 2020. године

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.
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369.

На основу члана 58. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 15/16, 88/19), члана 26. тачка 11. Статута града Краљева („Службени лист града
Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), разматрајући Одлуку Надзорног одбора
Јавног енергетског предузећа „Топлана“ из Краљева број 841 од 19.06.2020.године,
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног енергетског предузећа
„Топлана“ из Краљева број 841 од 19.06.2020.године, о расподели добити исказане
по финансијском извештају за 2019.годину у износу од 6.902.356,59 динара, која се
расподељује за покриће дела губитака из ранијих година.

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

СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА
Број: 02-47/2020-I
Дана: 5. октобра 2020. године

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

05. октобар 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА
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370.

На основу члана 58. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 15/16, 88/19), члана 26. тачка 11. Статута града Краљева („Службени лист града
Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), разматрајући Одлуку Надзорног одбора
Јавног предузећа „Градско стамбено“ из Краљева број 1248/4 од 23.07.2020.године,
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа „Градско
стамбено“ из Краљева број 1248/4 од 23.07.2020.године, о расподели добити
исказане по финансијском извештају за 2019.годину у износу од 250.434,00 динара,
која се расподељује за покриће дела губитка из 2015.године у износу од 250.434,00
динара.

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

СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА
Број: 02-48/2020-I
Дана: 5. октобра 2020. године

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.
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371.

На основу члана 58. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 15/16, 88/19), члана 26. тачка 11. Статута града Краљева („Службени лист града
Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), разматрајући Одлуку Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Путеви“ из Краљева број 925 од 29.06.2020.године,
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Путеви“ из Краљева број 925 од 29.06.2020.године, о расподели добити исказане по
финансијском извештају за 2019.годину у износу од 6.175.772,00 динара, и то
оснивачу део у висини од 50% у износу од 3.087.886,00 динара, за учешће
запослених у добити део у висини од 25% у износу од 1.543.943,00 динара и за
повећање основног капитала предузећа део у висини од 25% у износу од
1.543.943,00 динара.

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

СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА
Број: 02-49/2020-I
Дана: 5. октобра 2020. године

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

05. октобар 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА
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372.

На основу члана 21. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа „Чистоћа“ Краљево („Службени лист града Краљева“, број
25/16, 30/16 и 12/18) члана 26. тачка 9. и члана 121. Статута града Краљева
(„Службени лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку о цени услуге паркирања и чувања возила на
посебно одређеном простору Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Краљево, број
2901, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Краљево
на седници одржаној дана 30.09.2020.године.
II
Саставни део овог решења је Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Чистоћа“ Краљево број 2901 од 30.09.2020.године.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева".

СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА
Број: 02-63/2020-I
Дана:5. октобра 2020. године

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.
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373.

На основу члана 32. тачка 19. у вези са чланом 66. став 1. и 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16др. закон и 47/18), члана 26. тачка 24. и члана 121. став 1. Статута града Краљева
„Службени лист града Краљева“, број 6/19- пречишћен текст,
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра
2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
Даје се сагласност за употребу имена града Краљева у називу спортског
удружења у оснивању, тако да удружење може да носи назив Бадминтон
удружење „Краљево“.

II
Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“.

Скупштина града Краљева
Број: 02-50/2020-I
Дана: 5. октобра 2020. Године

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

05. октобар 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА
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374.
На основу члана 30. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 26. тачка
9. и члана 32. став 3. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева",
број 6/19-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Магдалени Савић даном потврђивања одборничког мандата 5. октобра
2020. године, престаје функција члана Управног одбора „Апотеке Краљево“ из
Краљева, испред оснивача, на коју је именована Решењем Скупштине града
Краљева број 02-70/2016-III од 2.септембра 2016.године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном
листу града Краљева".
Образложење
Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 2.септембра
2016.године Решењем број 02-70/2016-III именовала је Магдалену Савић за члана
Управног одбора „Апотеке Краљево“ из Краљева, испред оснивача.
На седници Скупштине града Краљева одржаној дана 5. октобра 2020.
године Магдалени Савић потврђен је мандат одборника Скупштине града
Краљева.
С обзиром да је чланом 30. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и
чланом 32. став 3. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број
6/19-пречишћен текст), утврђено да даном потврђивања одборничког мандата
лицима које је именовала, односно поставила скупштина јединице локалне
самоуправе, престаје функција на коју су именовани, односно постављени, донето
је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО 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: 02-44/2020-I
Дана:5. октобра 2020. Године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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375.
На основу члана 30. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 26. тачка
9. и члана 32. став 3. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева",
број 6/19-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 05. октобра
2020.године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Дуњи Миловановић даном потврђивања одборничког мандата 05. октобра
2020.године, престаје функција члана Школског одбора Основне школе „IV
краљевачки батаљон“ у Краљеву, испред локалне самоуправе, на коју је
именована Решењем Скупштине града Краљева број 02-7/2019-I од 24.маја
2019.године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном
листу града Краљева".
Образложење
Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 24.маја 2019.године
Решењем број 02-7/2019-I именовала је Дуњу Миловановић (девојачко презиме
Миловић) за члана Школског одбора Основне школе „IV краљевачки батаљон“ у
Краљеву, испред локалне самоуправе.
На седници Скупштине града Краљева, одржаној дана 05. октобра
2020.године Дуњи Миловановић потврђен је мандат одборника Скупштине града
Краљева.
С обзиром да је чланом 30. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и
чланом 32. став 3. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број
6/19-пречишћен текст), утврђено да даном потврђивања одборничког мандата
лицима које је именовала, односно поставила скупштина јединице локалне
самоуправе, престаје функција на коју су именовани, односно постављени, донето
је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО 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: 02-45/2020-I
Дана:05. октобра 2020.године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА
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376.
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 и 47/18), члана 41.
став 3, 44а став 2. тачка 1. Закона о култури („Службени гласник РС", број 72/09, 13/16,
30/16-испр и 6/20), члана 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града
Краљева", број 6/19-пречишћен текст), члана 27.став 2. и 3. и члана 32. став 2. тачка 1.
Статута Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ из Краљева од 14.јула 2017.године,
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ'' ИЗ КРАЉЕВА
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Народне библиотеке „Стефан
Првовенчани“ из Краљева:
1. Јелена Крунић Славковић, председник, испред оснивача, на лични захтев,
2. Марина Каровић Јеровић, члан, испред оснивача, на лични захтев.
II
Именују се у Управни одбор Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ из
Краљева:
-за председника
Марина Каровић Јеровић, дипломирани вајар, испред оснивача,
-за члана
Милош Дражовић, дипломирани филмски режисер, испред оснивача,
на период од четири године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
града Краљева".
Образложење
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
и 47/18), и члану 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева ",
број 6/19-пречишћен текст), којима је утврђено да скупштина јединице локалне
самоуправе, између осталог, именује и разрешава управне и надзорне одборе установа,
организација и служби чији је оснивач.
Чланом 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС", број 72/09, 13/16,
30/16-испр, 6/20) утврђено је да чланове управног одбора именује и разрешава оснивач из
реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности, а чланом 27.став 2. и 3.
Статута Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ из Краљева од 14.јула 2017.године
прописано је да Управни одбор Библиотеке има пет чланова које именује и разрешава
оснивач, од којих четири из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне
делатности и једног представника из реда запослених у Библиотеци, као и да председника
Управног одбора именује и разрешава оснивач из реда чланова Управног одбора.
Чланом 44а став 2. тачка 1.Закона о култури и чланом 32. став 2. тачка 1. Статута
Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ из Краљева утврђено је да ће оснивач
разрешити члана управног одбора пре истека мандата на лични захтев.
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Досадашњи председник и члан Управног одбора Народне библиотеке „Стефан
Првовенчани“ из Краљева, именовани испред оснивача, поднели су оставке на дужност,
па је у складу с тим овлашћени предлагач поднео предлог за разрешење и именовање
председника и члана Управног одбора, представника оснивача.
УПУТСТВО 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: 02-62/2020-I
Дана:5. октобра 2020 године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.
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377.
На основу члана 30. став 3, 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 26. тачка 12. и члана 32. став 3. Статута града Краљева („Службени лист града
Краљева", број 6/19-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА
ЗДРАВЉА „КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА
I
Утврђује се да Зорици Симић престаје функција члана Управног одбора Дома
здравља „Краљево“ из Краљева из разлога потврђивања одборничког мандата.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
града Краљева".
Образложење
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
и 47/18), и члану 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева ",
број 6/19-пречишћен текст), којима је утврђено да скупштина јединице локалне
самоуправе, између осталог, именује и разрешава управне и надзорне одборе установа,
организација и служби чији је оснивач.
Влада Републике Србије дана 5.марта 2020.године донела је Одлуку о преузимању
оснивачких права над домовима здравља 05 број 022-1915/2020, којом је утврђено да
Република Србија преузима оснивачка права над домовима здравља над којима је
оснивачка права вршила јединица локалне самоуправе, и да оснивачка права у име РС
врши Влада. Тачком 5. Одлуке утврђено је да до именовања председника и чланова
управног одбора и надзорног одбора настављају са радом управни и надзорни одбор
дома здравља, именовани до дана доношења наведене одлуке.
Након доношења Одлуке Владе, Министарство здравља Републике Србије донело
је Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Краљево“, а
именовање чланова управног и надзорног одбора у складу са Одлуком Владе до сада није
извршено.
С обзиром да је чланом 30. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и чланом 32. став 3.
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст),
утврђено да даном потврђивања одборничког мандата лицима које је именовала, односно
поставила скупштина јединице локалне самоуправе, престаје функција на коју су
именовани, односно постављени, донето је решење као у диспозитиву, и да је Зорица
Симић именована за члана Управног одбора Дома здравља „Краљево“ из Краљева
испред оснивача, решењем Скупштине број 02-11/2018-I од 14.02.2018.године, то је
потребно утврдити престанак њене функције у Управном одбору Дома здравља „Краљево“
УПУТСТВО 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: 02-57/2020-I
Дана:5. октобра 2020 године

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.
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378.
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 16. став 3, члана 18. и
члана 21. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", број 15/16, 88/19), члана
26. тачка 11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст)
и члана 34. и 35. став 1. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа
„Путеви'' из Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16, 30/16),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТЕВИ'' ИЗ КРАЉЕВА
I
Утврђује се да Љубиши Стевановићу престаје мандат члана Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „Путеви“ из Краљева, испред оснивача, из разлога истека периода на који
је именован.
II
Именује се Милован Ђуришић, дипломирани математичар, за члана Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Путеви“ из Краљева, испред оснивача, на период од четири године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу града
Краљева".
Образложење
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 11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-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.
Чланом 16. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", број 15/16,
88/19) прописано је да председника и чланове надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач
јединица локалне самоуправе именује орган јединице локалне самоуправе одређен статутом
јединице локалне самоуправе, на период од четири године, а чланом 21. став 1. Закона и чланом
35. став 1. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Путеви'' из
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16, 30/16) утврђено је да мандат председнику
и члановима надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или
разрешењем.
С обзиром на истек периода на који је именован члан Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Путеви'' из Краљева, именован испред оснивача, овлашћени предлагач поднео је
предлог за именовање члана Надзорног одбора, који испуњава услове за члана Надзорног
одбора предвиђене чланом 18. Закона о јавним предузећима и чланом 34. Одлуке о усклађивању
Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Путеви'' из Краљева.
УПУТСТВО 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: 02-56/2020-I
Дана:5. октобра 2020 године

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.
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379.
На основу члана 116. став 1, 2. и 5. и члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19,
6/20), и члана 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број
6/19-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020.године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
У ГИМНАЗИЈИ У КРАЉЕВУ

I
Разрешава се Тања Кнежевић дужности члана Школског одбора у Гимназији у
Краљеву, испред Наставничког већа.
II
Именују се за чланове Школског одбора у Гимназији у Краљеву:
1. Жарко Павловић, дипл.математичар, испред Наставничког већа и
2. Олгица Чурлић, испред Савета родитеља.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
града Краљева".
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 116. став 1, 2. и 5. и
члану 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20), којима је утврђено да орган управљања
установе има девет чланова, и да га чине по три представника из реда запослених у
установи, родитеља и три представника на предлог јединице локалне самоуправе, које
именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, да ће скупштина разрешити
пре истека мандата појединог члана уколико престане основ по којем је именован у орган
управљања, као и члану 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), којим је утврђено да Скупштина, у складу са законом,
доноси прописе и друге опште и појединачне акте.
Овлашћени предлагач Наставничко веће поднело је предлог за разрешење и
именовање члана Школског одбора испред Наставничког већа због престанка основа по
којем је досадашњи члан именован, односно којем је престао радни однос у овој школи.
Скупштина града Краљева је на седници одржаној дана 18.августа 2020.године
донела Решење број 02-10/2020-I, којим се утврђује да Славици Радоњић даном
потврђивања одборничког мандата 18.августа 2020.године престаје функција члана
Школског одбора Гимназије у Краљеву, на коју је именована као представник Савета
родитеља.
Овлашћени предлагач поднео је предлог за именовање члана Школског одбора
испред Савета родитеља.
УПУТСТВО 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: 02-58/2020-I
Дана:5. октобра 2020 године

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.
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380.
На основу члана 116. став 2, 5. и 6. и члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19,
6/20) и члана 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број
6/19-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020.године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВО КУРСУЛА“ У КРАЉЕВУ
I
Разрешава се Горан Ђурђић дужности члана Школског одбора у Основној школи
„Јово Курсула“ у Краљеву, испред Савета родитеља.
II
Именује се Живојин Милосављевић за члана Школског одбора у Основној школи
„Јово Курсула“ у Краљеву, испред Савета родитеља.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
града Краљева".
Образложење
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,
27/18-др.закон, 10/19, 6/20), 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 6/19-пречишћен текст), којим је утврђено да Скупштина, у складу
са законом, доноси прописе и друге опште и појединачне акте.
Чланом 117. став 3. тачка 4. Закона прописано је да ће скупштина јединице локалне
самоуправе разрешити, пре истека мандата, појединог члана органа управљања због
престанка основа по којем је именован у орган управљања.
Овлашћени предлагач поднео је предлог за разрешење и именовање члана Школског
одбора испред Савета родитеља, из разлога због престанка основа по којем је именован у
Школски одбор, односно чија деца више нису ученици ове школе.
УПУТСТВО 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: 02-59/2020-I
Дана:5. октобра 2020 године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р
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381.
На основу члана 116. став 2, 5. и 6. и члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19,
6/20) и члана 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број
6/19-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020.године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ“ У КРАЉЕВУ
I
Разрешава се Весна Сретеновић дужности члана Школског одбора у Основној школи
„Чибуковачки партизани“ у Краљеву, испред Савета родитеља.
II
Именује се Марија Станковић за члана Школског одбора у Основној школи
„Чибуковачки партизани“ у Краљеву, испред Савета родитеља.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
града Краљева".
Образложење
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,
27/18-др.закон, 10/19, 6/20), 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 6/19-пречишћен текст), којим је утврђено да Скупштина, у складу
са законом, доноси прописе и друге опште и појединачне акте.
Чланом 117. став 3. тачка 4. Закона прописано је да ће скупштина јединице локалне
самоуправе разрешити, пре истека мандата, појединог члана органа управљања због
престанка основа по којем је именован у орган управљања.
Овлашћени предлагач поднео је предлог за разрешење и именовање члана Школског
одбора испред Савета родитеља, из разлога због престанка основа по којем је именован у
Школски одбор, односно чије дете више није ученик ове школе.
УПУТСТВО 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: 02-60/2020-I
Дана:5. октобра 2020 године

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.
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382.

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020. године,
разматрала је Извештај о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2020.
годину, за период 01.01.2020-30.06.2020.године, усвојен Закључком Градског већа
града Краљева, број 06-213/2020-I од 28.09.2020.године, па је, на оснoву члана 32. у
вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07, 83/14-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 6/19пречишћен 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, 95/18, 31/19, 72/19) и члана 33. Одлуке
о буџету града Краљева за 2020.годину („Службени лист града Краљева“, број
36/19), донела

З А К Љ У Ч А К

I
Усваја се Извештај о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2020.
годину, за период 01.01.2020-30.06.2020.године, број 275/20-IV од 15.07.2020.
године, поднет од стране Одељења за привреду и финансије Градске управе града
Краљева, усвојен Закључком Градског већа града Краљева, број 06-213/2020-I од
28.09.2020. године.

II
Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева“.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА
Број:06-234/2020-I
Дана: 5. октобра 2020. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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383.

На основу члана 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), члана 105. став 1. Пословника
о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева'', број
25/16) и члана 8. став 2. Одлуке о Градском правобранилаштву града
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 31/19),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра
2020. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

I
Усваја се Извештај о раду Градског правобранилаштва града
Краљева за 2019. годину.

II
Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева''.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА
Број:06-235/2020-I
Дана:5. октобра 2020. године

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.
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384.

На основу члана 121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), и члана 119. у вези са чланом 67.
Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“,
број 25/16),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра
2020. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Иницијатива-предлог Одборничке групе „Александар Вучић-За
нашу децу“ за промену Пословника о раду Скупштине града Краљева и приступа
се промени Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града
Краљева”, број 25/16).
II
Образује се Повремено радно тело за израду Нацрта измена и допуна
Пословника о раду Скупштине града Краљева, у саставу:
Ненад Марковић, председник Скупштине града Краљева,
Милeнко Стефановић, заменик председника Скупштине града Краљева,
Драгана Петковић, секретар Скупштине града Краљева,
Ђорђе Видовић, заменик секретара Скупштине града Краљева,
Снежана Јовановић, шеф Одборничке групе „Александар Вучић-За
нашу децу“,
6. Никола Ђуришић, шеф Одборничке групе „Ивица Дачић-Социјалистичка
партија Србије“,
7. Иван Матовић, шеф Одборничке групе Метла-Староседеоци,
8. Александар Ерац, шеф Одборничке групе „Покрет Социјалиста“,
9. Зоран Јовановић, шеф Одборничке групе Здрава Србија-Покрет Обнове
Краљевине Србије-Боља Србија,
10. Марија Јевђић, шеф Одборничке групе „Јединствена Србија-Драган
Марковић Палма“,
11. Живорад Дражовић, шеф Одборничке групе ПУПС-Социјалдемократска
партија Србије,
12. Верољуб Коматовић, шеф Одборничке групе Српски покрет обнове,
13. Срђан Спасојевић, шеф Одборничке групе Александар Шапић-Победа
за Краљево.
1.
2.
3.
4.
5.
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III
Задатак Повременог радног тела је да у року од 30 дана од дана доношења
овог закључка припреми Нацрт измена и допуна Пословника о раду Скупштине
града Краљева у складу са поднетом Иницијативом-предлогом Одборничке групе
„Александар Вучић-За нашу децу“ и достави га Комисији за Статут и управу
Скупштине града Краљева ради утврђивања Предога измена и допуна
Пословника о раду Скупштине града Краљева и упућивања Скупштини на
усвајање.
IV
Стручне и административно-техничке послове за потребе Повременог
радног тела обављаће организациона јединица Управе надлежна за послове
Скупштине.
V
Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева“.

Скупштина града Краљева
Број:06-236/2020-I
Дана:5. октобра 2020. године

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.
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385.

На основу члана 105. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева
(„Службени лист града Краљева'', број 25/16), у вези члана 56. став 4. Закона о
спречавању корупције („Службени гласник РС“, број 35/19 и 88/19),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020. године,
донела је
МИШЉЕЊЕ

I
Драгана Петковић, секретар Скупштине града Краљева, може обављати функцију
секретара Изборне комисије града Краљева истовремено са функцијом секретара
Скупштине града Краљева.

II
Ово мишљење објавити у „Службеном листу града Краљева".
Образложење
Чланом 56. став 4. Закона о за спречавању корупције („Службени гласник РС“,
број 35/19 и 88/19) утврђено је да је јавни функционер који је изабран, постављен или
именован на другу јавну функцију и који намерава да више јавних функција врши
истовремено, дужан да у року од осам дана од дана избора, постављења и именовања
затражи сагласност Агенције за спречавање корупције, уз који доставља и позитивно
мишљење органа који га је изабрао, поставио или именовао на јавну функцију. У складу
са наведеним, након именовања Драгане Петковић, секретара Скупштине града
Краљева за секретара Изборне комисије града Краљева, Скупштина се изјаснила о
доношењу Мишљења да Драгана Петковић, секретар Скупштине града Краљева, може
обављати функцију секретара Изборне комисије града Краљева истовремено са
функцијом секретара Скупштине града Краљева.

Скупштина града Краљева
Број:011-252/2020-I
Дана: 5. октобра 2020.године

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.
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386.

На основу члана 105. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева
(„Службени лист града Краљева'', број 25/16), у вези члана 56. став 4. Закона о
спречавању корупције („Службени гласник РС“, број 35/19 и 88/19),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2020. године,
донела је
МИШЉЕЊЕ

I
Ђорђе Видовић, заменик секретара Скупштине града Краљева, може обављати
функцију заменика секретара Изборне комисије града Краљева истовремено са
функцијом заменика секретара Скупштине града Краљева.

II
Ово мишљење објавити у „Службеном листу града Краљева".
Образложење
Чланом 56. став 4. Закона о за спречавању корупције („Службени гласник РС“,
број 35/19 и 88/19) утврђено је да је јавни функционер који је изабран, постављен или
именован на другу јавну функцију и који намерава да више јавних функција врши
истовремено, дужан да у року од осам дана од дана избора, постављења и именовања
затражи сагласност Агенције за спречавање корупције, уз који доставља и позитивно
мишљење органа који га је изабрао, поставио или именовао на јавну функцију. У складу
са наведеним, након именовања Ђорђа Видовића, заменика секретара Скупштине
града Краљева за заменика секретара Изборне комисије града Краљева, Скупштина се
изјаснила о доношењу Мишљења да Ђорђе Видовић, заменик секретара Скупштине
града Краљева, може обављати функцију заменика секретара Изборне комисије града
Краљева истовремено са функцијом заменика секретара Скупштине града Краљева.

Скупштина града Краљева
Број:011-253/2020-I
Дана: 5. октобра 2020.године

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

Број 41- Страна 150

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

05. октобар 2020. године

АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА
387.
На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), Одељење за урбанизам грађевинарство и
стамбено-комуналне делатности Градске управе града Краљева, по претходном
прибављеном мишљењу Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Краљева Одсека за заштиту животне средине број VIII 501-26/20 од 11.03.2020. године и
заинтересованих органа и организација, доноси
ОДЛУКУ
да се стратешка процена утицаја
Плана детаљне регулације „Центар града Краљева“, на животну средину не израђује
Члан 1.
Не приступа се изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације
„Центар града Краљева“, на животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена).
Члан 2.
Планом детаљне регулације „Центар града Краљева“ (у даљем тексту: План), биће
обухваћени делови КО Краљево и КО Рибница у површини од око 149,0hа 12а 22м 2.
Граница обухвата Плана детаљне регулације је градска територија, дефинисана
унутар границе која почиње од тромеђе кп. бр. 60/2, 65/2 и 46/2 КО Рибница тј. од ножице
насипа, продужава западном страном кп.бр. 65/7 КО Рибница, пресеца реку Ибар и стиже до
тромеђе 1518, 947 и 943 КО Краљево на горњој тераси изнад реке Ибар код парка Господар
Васин конак, затим наставља улицом Чика Љубином, односно међом између кп.бр. 1518 и
947, 946, 943 и 945 КО Краљево пресеца кп.бр. 1473 КО Краљево и наставља улицом Олге
Јовичић-Рите, тачније међом између кп.бр. 1470 КО Краљево и кп.бр. 640 КО Краљево, где
граница даље наставља истим смером идући кп.бр. 621, 1498, 620, КО Краљево и улицом
Драгослава Богавца продужава у улицу Индустријску, обухвата ложионицу, даље улицом
Индустријском до пресека са правцем локације средњих школа у улици Доситејевој, до
пресека са најјужнијим колосеком, прати пружни колосек на исток, до тачке из које се
управно спушта преко улице Доситејеве на тромеђу кп. бр. 3355/1, 3356 и 4200 КО Краљево,
одакле наставља на запад јужном страном кп. бр. 4200 КО Краљево, затим међом између
кп.бр. 3351 и кп.бр. 3352/1 КО Краљево, обухватајући комплекс средњих школа , долази до
ивице терасе изнад Сијаћег поља, до међе кп.бр. 3352/2 и 5483 КО Краљево, затим ивицом
ове терасе граница, тачније северном страном кп.бр. 5483, 5477, 5474/2, 5474/1, 5474/4,
5472, 5471 и 3391/2 КО Краљево иде до пресека са улицом Проте Ненадовића. Мало се
спушта ка југоистоку где улази у улици 27. март обухватајући комплекс централне градске
топлане „Нова колонија“ и улицом 27. марта иде ка југозападу до пресека са улицом
Београдском. Пресеца кп.бр. 4231/1 КО Краљево, одакле граница прати североисточну
страну кп.бр. 3506 и 3502 КО Краљево и наставља јужно до пресека са кп.бр. 3501 КО
Краљево, прати југозападну страну те парцеле, прелази реку Ибар и у овом делу поклапа се
са границом Плана детаљне регулације за блок 6.2 Рибница, прати регулисану десну обалу
Ибра до моста, тачније до кп.бр. 1539 КО Краљево и даље иде источном страном ове
парцеле до међе са кп.бр. 4201 КО Краљево, пресеца ову парцелу и наставља њеном
јужном страном до кп.бр. 3660 КО Краљево и даље наставља Жичком улицом, односно
југозападном страном кп.бр. 46/2 КО Рибница и стиже по почетне тачке описа границе.
Коначна граница ПДР-а „Центар града Краљева“ биће дефинисана Нацртом овог Плана.
Члан 3.
На основу карактеристика Плана и анализе критеријума садржаних у прилогу 1.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, оцењено је да не постоји
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могућност значајних утицаја на животну средину, па из тог разлога се не приступа изради
стратешке процене утицаја ПДР-а „Центар града Краљева“, на животну средину.
Члан 4.
Ова одлука је саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Центар града
Краљева“.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања исте у „Службеном листу
града Краљева“.
Број: 350-25/2020-06
Дана: 07.05.2020. године

Руководилац Одељења
Звонко Ковачевић, дипл. грађ. инж, с.р.
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АКТИ ЛОКАЛНОГ ОБДУСМАНА ГРАДА КРАЉЕВА
388.

ГРАД КРАЉЕВО
ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА
КРАЉЕВА
ГИ 1/20
Краљево

ИП

ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН
ГРАДА КРАЉЕВА

РЕДОВАН ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ
ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДА
КРАЉЕВА
ЗА 2019. ГОДИНУ

Краљево, март 2020. године
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ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН
Локални омбудсман, сада је тај појам за све грађане општина/градова стран.
Међутим, појам је од давнина знан,
јер представља заштитника грађана, који грађане препознаје по правној муци,
а његове надлежности су прописане, у општинској/градској одлуци.
Одлука прописује његова права и дужности,
како би се старао о уставности и законитости.
Контрола правилности рада органа општина/града, као једна од надлежности, њему је дата,
јер он са свим прописима органа општина/градова одлично барата.
Специјалност му је правна струка,
кад се прекрши закон, пропис и општи акт, његова моћ је препорука.
Он пише и иницијативе,
како не би одлуке општина/градова пред Уставним судом биле обориве.
Када настане правни проблем и организује се дебата,
он тада са мишљењима барата.
Грађанима представља правну сигурност,
али за органе општина/градова забринутост,
јер знају да се он бори да грађанима буде боље,
па на тај начин код извршне власти нема самовоље.
Да органи општина/градова свој законити посао не забораве,
он се залаже за принцип добре управе.
Из свега наведеног, да би свим грађанима општина/градова било потаман,
потребан им је локални омбудсман.
Заменик Локалног омбудсмана Града Краљева
Иван Петровић, дипл. правник
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УВОД
УВОДНА РЕЧ
Поштовани одборници,
Пред вама је једанаести Редован годишњи извештај Локалног омбудсмана града
Краљева (у даљем тексту – Извештај), а први који лично достављам у складу са чланом 32. став
1. Одлуке о локалном омбудсману града Краљева („Сл. лист града Краљева“ бр. 13/19), из
разлога што колегиница Локални омбудсман Ксенија Гочанин у извештајном периоду због
породиљског одсуства, није обављала функцију Локалног омбудсмана града Краљева.
Према методологији која је примењена у изради текста, Редован годишњи извештај за
2019. годину садржи податке о активностима Омбудсмана и уоченим недостацима у раду
органа Града Краљева и организација чији је оснивач Град Краљево, као и предлоге за
унапређење положаја грађана пред органима и организацијама Града. Извештај представља
пресек стања о поштовању људских и мањинских права у поступању надлежних органа у
Краљеву према грађанима и документ о начину и резултатима рада ове независне и контролне
институције.
Верујем да ће разматрање извештаја у Скупштини града Краљева, као и у стручној и
широј јавности у наредном периоду утицати и на унапређење рада органа Града у свим
сегментима рада и поступања са грађанима и омогућити бољу сарадњу свих институција у
систему заштите људских права у Краљеву.
Када сам 24. јула 2019. године ступио на функцију заменика Локалног омбудсмана,
један од приоритета ми је био да је учиним приступачнијом грађанима, омогућивши директну
комуникацију са Омбудсманом. До краја године разговарао сам са више грађана, а њих две
стотине шездесеторо (260) службено је затражило разговор.

ЗАМЕНИК ЛОКАЛНОГ
ОМБУДСМАНА ГРАДА
КРАЉЕВА
Иван Петровић, дипл. правник

Страна 4 до 42

Број 41- Страна 156

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

05. октобар 2020. године

Изрази употребљени у овом Извештају имају следеће значење:
1. Омбудсман – Локални омбудсман града Краљева,
2. Одлука - Одлуке о локалном омбудсману града Краљева („Сл. лист града Краљева“ бр.
13/19),
3. Органи и организације града - Органи града Краљева и организација чији је оснивач
Град Краљево,
4. СКГО – Стална конференција градова и општина,
5. ЕУ – Европска унија,
6. УНДП - Програму Уједињених Нација за развој,
7. „SIDA“ - Шведска агенција за међународни развој и сарадњу
8. ЈИЦА - Јапанска агенција за међународну сарадњу,
9. Е – Управа – Електронска управа,
10. МДУЛС - Министарство државне управе и локалне самоуправе РС,
11. МОС – Међуопштинска сарадња.
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ПРАВНИ ОКВИР И ДЕЛОКРУГ РАДА ОМБУДСМАНА
1.1. ПРАВНИ ОКВИР

Одлуком детаљно су прописани надлежност Омбудсмана, избор и престанак функције,
поступак пред Омбудсмана, обавеза подношења извештаја Скупштини града Краљева и
сарадња са другим органима, право на плату, средства за рад, и рад службе Омбудсмана.
Савет Европе у својој Препоруци 1615 из 2003. године, коју је усвојила Парламентарна
скупштина „закључује да су неке карактеристике суштински важне за ефикасан рад
институције омбудсмана“, те међу њих убраја и „гарантоване довољне ресурсе за обављање
свих послова поверених омбудсману… и потпуну аутономију свог буџета и службе.“1
Резолуцијом Парламентарне скупштине о институцији омбудсмана, усвојеном октобра 2013,
реафирмише се овај став позивањем држава чланица да „обезбеде институцијама омбудсмана
довољно финансијских средстава и људских ресурса како би им се омогућило да ефикасно
обављају своје задатке.“2 У светлу економске кризе „Скупштина позива земље чланице да
уложе максималан напор да избегну буџетска смањења која би довела до губитка независности
институција омбудсмана.“3 Венецијанска комисија Савета Европе је такође при чврстом ставу
да се финансијска независност омбудсмана мора што конкретније и потпуније осигурати
законским текстом.4
1.2.

НАДЛЕЖНОСТ И НАЧИН РАДА

Задатак, односно надлежност омбудсмана је Одлуком одређена двоструко: да штити
права грађана и да контролише законитост и правилност рада органа града и организација
којима су поверена јавна овлашћења. Не постоји право и слобода грађана који су изузети из
заштитне, контролне и унапређујуће улоге омбудсмана.
У практичном раду омбудсман се руководи начелом правичности у оквиру позитивног
права. Много више него формално поштовање закона и прописа и општих аката органа града
Краљева, омбудсман испитује етичност, савесност, непристрасност, стручност, сврсисходност,
делотворност, поштовање достојанства странке и остале особине које треба да карактеришу
јавну управу какву грађани с пуним правом очекују од оних које као порески обвезници
плаћају.
Омбудсман контролише рад органа града Краљева, као и других организација,
предузећа и установа, чији је Град Краљево оснивач и којима су поверена јавна овлашћења.
Омбудсман, према одредби Одлуке, није овлашћен да контролише једино рад Скупштине града,
председника и заменика председника Скупштине града, градоначелника и заменика градоначелника
града Краљева, Градског већа града Краљева, осим када овај орган поступа као другостепени у
управном поступку и рад републичких органа управе који имају филијале на територији града, као ни
судова и јавних тужилаштава установљених на територији града.
Поред права на покретање и вођење поступка контроле рада органа и организација
града Краљева, омбудсман може да пружањем добрих услуга, посредовањем између грађана и
органа града и давањем савета и мишљења о питањима из своје надлежности, делује
превентивно, с циљем унапређења рада органа града и заштите људских слобода и права.

1

Препорука Парламентарне скупштине 1615/03 о институцији омбудсмана, доступнa на:
http://assembly.coe.int/main.asp?link=/documents/adoptedtext/ta03/erec1615.htm.
2
Резолуција на српском и енглеском доступна је на сајту Заштитника грађана:
http://www.zastitnik.rs/index.php/lang-sr/2011-12-25-10-17-15/3057-2013-10-25-10-34-49..
3
Исто.
4

Видети Збирку докумената о институцији омбудсмана Венецијанске комисије, доступно на:
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL(2011)079-e.aspx. и Препорука ЦМ/Рец(2019)6
Комитета министараДржавама чланицама о развоју институције Омбудсмана од 16. октобра 2019.
године.
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Омбудсман има и право да подноси иницијативе за измену и допуну прописа и општих
аката града ако сматра да до повреде права грађана долази због недостатака у тим актима, као и
да иницира доношење нових прописа и других општих аката града, када сматра да је то од
значаја за заштиту права грађана. Омбудсман је овлашћен да даје мишљење Градском већу и
другом овлашћеном предлагачу на нацрт, односно предлог прописа или општег акта града,
када се њиме уређују питања од значаја за заштиту и унапређење права грађана. Такође,
Омбудсман је овлашћен да покрене поступак пред Уставним судом за оцену уставности и
законитости закона, других прописа и општих аката.
ПОСТУПАК
У поступку suigeneris (посебне врсте, самосвојном) који је ослобођен претераних
формалности, омбудсман контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене
актима, радњама или нечињењем органа града Краљева, ако је реч о повреди других прописа и
општих аката.
Омбудсман поменути поступак покреће по службеној дужности (у изузетним
случајевима када је дошло до тешке повреде права или повреде права већег броја грађана) или
на основу притужби грађана. За ефикасно вођење поступка обезбеђена су, одредбама Одлуке,
широка овлашћења омбудсмана – захтев за писаним изјашњењем органа, непосредни разговор
са службеницима, намештеницима и функционерима, право ненајављеног приступа, увид у
службене акте и документа и сл. У свом поступању омбудсман се у првом реду руководи
идејом сарадње са органима града Краљева, а у случају одсуства сарадње, омбудсман од
случаја до случаја процењује потребу и ефекат примене осталих овлашћења.
Уколико јсу органи града Краљева, и организације чији је оснивач Град Краљево
незаконито и неправилно радили у ствари која се тиче права, слобода или на закону заснованих
интереса грађана, омбудсман утврђује пропуст и препоручује како га отклонити у том и другим
случајевима.
ПРАВНА ПРИРОДА АКАТА ОМБУДСМАНА
Омбудсмана не одлучује о правима, обавезама и на закону заснованим интересима
грађана, већ испитује (контролише) рад органа и организација јавне власти и, уколико утврди
пропуст, утиче на њих да га исправе. Отуда нема права жалбе или другог правног средства
против аката омбудсмана.
Препоруке, ставови и мишљења омбудсмана нису правно обавезујући. Посао
омбудсмана није да принуди, већ да снагом аргумената, али и институционалним и личним
ауторитетом, увери у неопходност отклањања пропуста и унапређивања начина рада.
Органи града и организације, међутим, имају Одлуком прописану обавезу да сарађују
са омбудсманом, омогуће му приступ својим просторијама и ставе на располагање све податке
којима располажу, без обзира на степен тајности (када је то од интереса за поступак који се
води).
Омбудсман може да препоручи разрешење функционера кога сматра одговорним за
повреду права грађана, да иницира покретање дисциплинских поступака против запослених у
органима града и организацијама, да поднесе захтев, односно пријаву за покретање кривичног,
прекршајног или другог одговарајућег поступка.
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Људска права су језик основних људских потреба, те њихово поштовање и заштита
утичу на свакодневни живот грађанки и грађана, а посебно на припаднице и припаднике
рањивих група: жене, жртве насиља у породици и партнерским односима, децу и младе, особе
са инвалидитетом, старије особе, припаднике националних мањина, пре свега Роми, избеглице
и друге.
Омбудсман бележи да су се грађанке и грађани, у извештајном периоду, најчешће
притуживали на повреде економско-имовинских и социјално-културних права, док се трећина
свих обраћања односила на повреде начела и принципа добре управе, пре свега на погрешну
примену права и створених правних очекивања, као и неефикасно поступање органа.
ПРАВА ДЕТЕТА
Забрињава повећана стопа сиромаштва којем су посебно изложена деца, као и
свеприсутно насиље у школама5. Економске мере штедње посебно погађају одређене осетљиве
категорије становништва, као што су породице које се брину о тешко болесном или детету са
сметњама у развоју или инвалидитетом.
Унапређен је законодавни оквир за заштиту деце од насиља у породици, злостављања и
занемаривања, али примена није на потребном нивоу.
Омбудсман бележи да се деца у медијским садржајима све више препознају као жртве
насиља, укључујући и случајеве када су сведоци његовог извршења у породици.6 Насупрот
томе, таблоидни начин извештавања о насиљу у породици или школи карактерише
објављивање података на основу којих се може утврдити идентитет детета и којима се крши
његово право на приватност.
Међутим, иако постоји мали број одлука које се баве финансијском подршком и
оснажавањем породица са више деце, породицама са децом у сметњама у развоју, морам
похвалити Град Краљево, јер је у извештајном периоду донео неколико одлука у вези са напред
наведеним правима.7
РОДНА РАВНОПРАВНОСТ
Положај жена у друштву и даље карактеришу раширени родни стереотипи и
недовољно учешће жена на руководећим позицијама и на местима одлучивања. Посебно су у
тешком положају жене на селу, жене са инвалидитетом и Ромкиње, чије животе најчешће
карактеришу искљученост из образовања, рано напуштање школовања, удаја у раном узрасту,
вишеструке трудноће са малим временским размаком између њих, недоступност информација
и финансијска и друга зависност од старијих чланова породице и партнера.
Омбудсман сматра да је слика о женама у српским медијима изразито стереотипна и
дискриминаторска, а извештавање често сексистичко. Жене су ређе у улози субјекта вести које
се баве политичким или економским темама, а много чешће су саговорнице на теме о моди,
познатима... Ипак, жене ће се у медијима најчешће наћи на странама црне хронике као жртве
породичног или партнерског насиља, а медији се и даље не устручавају да баш на тим темама
остварују профит – бескрупулозним анализирањем жртве, њене породице и самог догађаја.8

5

http://www.politika.rs/sr/clanak/438474/Za-vrsnjacko-nasilje-odgovorni-i-roditelji
https://www.unicef.org/serbia/media/6051/file/Posledice%20koje%20ima%20nasilje%20prema%20%C5%BEe
nama%20u%20partnerskom%20odnosu%20na%20decu.pdf
7
Одлука о помоћи детету и ученику са сметњама у развоју ("Сл. лист града Краљева", бр. 36/2019),
Одлука о праву на субвенционирану цену комуналнх услуга породици са троје и више деце са
територије града Краљева ("Сл. лист града Краљева", бр. 36/2019).
8
Nasilje nad ženama u Srbiji: Nije teško samo nasilje, već i proces posle toga
https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-50546484
6
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Међутим, у извештајном периоду, морамо похвалити велику активност у побољшању
родне равноправности, положаја жена и спречавања насиља над женама од стране Савета за
родну равноправност града Краљева.
ПРАВА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Упркос законском оквиру и субвенцијама надлежних органа да стимулишу послодавце
да запошљавају особе са инвалидитетом, и даље је приметан низак проценат запошљавања
овог дела популације. Стога, Омбудсман сматра да незавидан материјални статус, непостојање
услуга социјалне заштите, дискриминација и неприступачност отежавају положај особа са
инвалидитетом доводећи их на саму маргину друштва9.
Омбудсман оцењује да положај, права и потребе особа са инвалидитетом и даље
завређују периодично интересовање медија, углавном приликом обележавања међународних
дана посвећених њима или одређених сензационалистичких догађаја, док су редовне теме и
рубрике ретке. Особа са инвалидитетом у медијима и даље није извор информација готово ни
за једну друштвену тему или појаву, осим за свој инвалидитет.
ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА, ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ
ЛИЦА И ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА
Омбудсман сматра да извештавање о Ромима карактеришу текстови о њиховом
социјалном положају, а стереотипи у вези са хигијеном, образовањем и уопште начином
живота ромске заједнице не заобилазе готово ниједан новински извештај, чак ни онда када је
он у глобалу позитиван.10
Град Краљево је наставио да се суочава са проблемима које доноси решавање положаја
интерно расељених лица и избеглица. Њихова обраћања Омбудсману указују на то да нема
битнијих промена у положају ових лица, односно да се она и даље налазе у изразито тешком
социјално-економском положају.
Потребно је да се предузиму мере и збрињавања интерно расељених Рома са територије
АП Косова и Метохије, који од 1999. године живе у неформалним насељима без икакве
инфраструктуре. Они се и даље налазе у посебно неповољном положају.
ФИНАНСИЈЕ
Омбудсман бележи да се за остваривање права на повраћај погрешно или више
плаћеног пореза са припадајућом каматом грађанима постављају бирократске препреке чији
разлог често лежи у недовољној и неблаговременој сарадњи између државних органа. Такође,
недостаје правовремено информисање грађана о њиховим правима и обавезама.
ЕКОНОМСКО-ИМОВИНСКА ПРАВА
Проблеми у остваривању и заштити економских и имовинских права били су најчешћи
разлог обраћања грађана Омбудсману током 2019. године. Посебно су се истакли проблеми у
вези са озакоњењем нелегално изграђених објеката, неажурним поступањем служби за
катастар, измиривањем дугова на рате и реституцију.
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ
У области социјалне заштите, недостатак се огледа у томе што не постоји довољан број
услуга подршке на територији града који би побољшао положај корисника у заједници, иако је

9

http://ravnopravnost.gov.rs/wp-content/uploads/2019/07/RGI.pdf
https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-47851381
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основан Центар локалних услуга Града Краљева, те је из наведених разлога потребно у
оснивачком акту проширити делатности рада Установе.11
МЛАДИ
Млади се и даље суочавају са високом стопом незапослености, сиромаштвом,
недовољно развијеним услугама превенције болести зависности и ризичног понашања,
услугама помоћи и подршке у посебно осетљивим ситуацијама, превенције и заштите
менталног и репродуктивног здравља. Незапослени млади, као и они који се не налазе на
редовном школовању и живе са члановима породице, суочавају се са немогућношћу
остваривања права на здравствену заштиту на терет обавезног здравственог осигурања12.
СТАРИЈА ЛИЦА
Сиромаштво и занемаривање старијих лица унутар породице су најозбиљнији
проблеми са којима се сусрећу припадници трећег доба на територији града. Забрињава
податак да су стара лица често смештена у домове без свог пристанка13. Такође, недовољно су
развијене услуге за помоћ старим лицима у кући, јер неретко они живе сами и немају сроднике
да брину о њима.14 Бројна истраживања указују на податак да су старија лица, поред особа са
инвалидитетом, једна од најдискриминисанијих група у Србији15.
Омбудсман истиче да су старији суграђани, од свих рањивих група најмање видљиви и
у медијима. Стереотипно извештавање типичан је пример медијског интересовања за ову
друштвену групу, а редовне рубрике или емисије које се систематично баве положајем
старијих, њиховим потребама, степеном остварености њихових права и даље су реткост на
медијској сцени.
СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА
Омбудсман бележи да се стање у области слободе изражавања и медија није променило
у односу на претходне извештајне године. Новинари и медијски експерти се слажу у оцени да
су медијске слободе у дужем временском периоду угрожене, о чему говоре и међународни
извештаји. У извештају Европске комисије о тренутном стању у Поглављима 23. и 24. из 2018.
године наглашена је неопходност потпуног спровођења медијског законодавства.
Транспарентно власништво и финансирање приватних медија, државно финансирање медија и
суфинансирање медијских садржаја, укључујући и оне на локалном нивоу, морају се
спроводити у складу са постојећим законодавством.16
СЛОБОДА МИСЛИ, САВЕТИ И ВЕРОИСПОВЕСТИ
Охрабрује чињеница да у извештајном периоду није било обраћања грађана због
повреде верских слобода и права.

11

Уредба о класификацији делатности ("Сл. гласник РС", бр. 54/2010).
https://www.021.rs/story/Info/Srbija/229610/Osnovni-problemi-mladih-u-Srbiji-Nezaposlenost-rizik-odsiromastva-i-mentalno-zdravlje.html
13
https://www.penzin.rs/tefter/domovi-za-stare-u-srbiji-saveti-zakoni-licence-cene-izbor/
14
https://www.kraljevo.rs/wp-content/uploads/2018/12/Stambena-strategija-2018.pdf
15
http://www.amity-yu.org/2019/05/30/izazovi-starijih-u-ostvarivanju-prava-i-zastiti-od-diskriminacije-usocijalnoj-zastiti/
16
„http://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_o_sr
biji(1).pdf
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ДЕМОГРАФИЈА

Природно кретање становништва за Град Краљево
1961 ─ 2018.
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Површина (км2)1
Број насеља2
Становништво ─ процена средином године3
Густина насељености (број становника/км2)3
Стопа живорођених3
Стопа умрлих3
Стопа природног прираштаја3

1530
92
118363
77
8
15
-7

(2017)
(2017)
(2018)
(2018)
(2018)
(2018)
(2018)

76

(2018)

Просечна старост (у годинама)
Индекс старења (60+ год. / 0─19 год.)3

44
149

(2018)
(2018)

Просечан број чланова домаћинства4

2,98

(2011)

106195

(2041)

110382

(2041)

Очекивано трајање живота живорођених (просек година)3
3

Пројектован број становника (средња варијанта - нулти
миграциони салдо)3
Пројектован број становника (средња варијанта са миграцијама) 3
Извор:
1
Републички геодетски завод
2
Територијални регистар, РЗС
3
Витална статистика, РЗС
4
Попис становништва, домаћинстава и станова, РЗС

Број становника, 1961─2018
Краљево
Број становника
Живорођени, број
Умрли, број
Природни прираштај, број
Умрла одојчад, број
Живорођени, на 1 000
становника
Умрли, на 1 000 становника
Природни прираштај, на 1
000 становника
Умрла одојчад, на 1 000
живорођених

1961.
91579

2018.
118363

1472
627
845
73

979
1750
-771
5

16

8

7

15

9

-7

50

5
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Живорођени на 1 000 становника, 1961─2018.

91579

1472

627

845

73

16,1

6,8

9,3

49,6

1962

93036

1429

635

794

62

15,4

6,8

8,6

43,4

1963

94494

1466

662

804

52

15,5

7,0

8,5

35,5

1964

95951

1407

705

702

70

14,7

7,3

7,4

49,8

1965

97409

1452

688

764

71

14,9

7,1

7,8

48,9

1966

98866

1506

623

883

48

15,2

6,3

8,9

31,9

1967

100323

1532

687

845

57

15,3

6,8

8,5

37,2

1968

101781

1481

775

706

55

14,6

7,6

7,0

37,1

1969

103238

1520

790

730

52

14,7

7,7

7,0

34,2

1970

104696

1543

805

738

45

14,7

7,7

7,0

29,2

Умрли

1961

Живорођени

Умрла
одојчад

Умрла
одојчад
на
1000
живорођених

Природни
прираштај

На 1000 становника
живорођени

Година
17

Број
становника

Природно кретање становништва Краљево 1961 – 2018. године17

http://devinfo.stat.gov.rs/vitalna/libraries/aspx/Home.aspx
Страна 12 до 42

умрли

природни
прираштај
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1971

106153

1632

847

785

52

15,4

8,0

7,4

31,9

1972

107700

1595

852

743

35

14,8

7,9

6,9

21,9

1973

109247

1715

839

876

39

15,7

7,7

8,0

22,7

1974

110794

1773

839

934

44

16,0

7,6

8,4

24,8

1975

112341

1765

872

893

46

15,7

7,8

7,9

26,1

1976

113888

1754

875

879

41

15,4

7,7

7,7

23,4

1977

115434

1668

841

827

23

14,4

7,3

7,1

13,8

1978

116981

1611

912

699

29

13,8

7,8

6,0

18,0

1979

118528

1653

957

696

40

13,9

8,1

5,8

24,2

1980

120075

1698

1013

685

35

14,1

8,4

5,7

20,6

1981

121622

1502

986

516

31

12,3

8,1

4,2

20,6

1982

122037

1747

1036

711

31

14,3

8,5

5,8

17,7

1983

122452

1740

1039

701

24

14,2

8,5

5,7

13,8

1984

122867

1720

1118

602

39

14,0

9,1

4,9

22,7

1985

123282

1551

1047

504

33

12,6

8,5

4,1

21,3

1986

123697

1449

1157

292

36

11,7

9,4

2,3

24,8

1987

124113

1417

1206

211

28

11,4

9,7

1,7

19,8

1988

124528

1527

1153

374

18

12,3

9,3

3,0

11,8

1989

124942

1358

1235

123

19

10,9

9,9

1,0

14,0

1990

125357

1371

1274

97

25

10,9

10,2

0,7

18,2

1991

125772

1455

1339

116

24

11,6

10,6

1,0

16,5

1992

125826

1399

1364

35

22

11,1

10,8

0,3

15,7

1993

125880

1408

1454

-46

19

11,2

11,6

-0,4

13,5

1994

125933

1400

1401

-1

20

11,1

11,1

0,0

14,3

1995

125987

1299

1393

-94

27

10,3

11,1

-0,8

20,8

1996

126041

1266

1413

-147

9

10,0

11,2

-1,2

7,1

1997

126095

1235

1475

-240

11

9,8

11,7

-1,9

8,9

Страна 13 до 42
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1998

126149

1281

1475

-194

14

10,2

11,7

-1,5

10,9

1999

126203

1331

1612

-281

14

10,5

12,8

-2,3

10,5

2000

126256

1304

1642

-338

16

10,3

13,0

-2,7

12,3

2001

126310

1380

1583

-203

18

10,9

12,5

-1,6

13,0

2002

121609

1339

1636

-297

21

11,0

13,5

-2,5

15,7

2003

121225

1455

1762

-307

20

12,0

14,5

-2,5

13,7

2004

120971

1397

1706

-309

12

11,5

14,1

-2,6

8,6

2005

120625

1340

1807

-467

6

11,1

15,0

-3,9

4,5

2006

120304

1297

1657

-360

8

10,8

13,8

-3,0

6,2

2007

119994

1220

1767

-547

8

10,2

14,7

-4,5

6,6

2008

119517

1232

1635

-403

9

10,3

13,7

-3,4

7,3

2009

118959

1145

1744

-599

16

9,6

14,7

-5,1

14,0

2010

118343

1090

1778

-688

8

9,2

15,0

-5,8

7,3

2011

125460

1056

1699

-643

8

8,4

13,5

-5,1

7,6

2012

124679

1048

1716

-668

12

8,4

13,8

-5,4

11,5

2013

123724

983

1716

-733

4

7,9

13,9

-5,9

4,1

2014

122782

1062

1646

-584

5

8,6

13,4

-4,8

4,7

2015

121766

1066

1771

-705

4

8,8

14,5

-5,7

3,8

2016

120722

1026

1705

-679

2

8,5

14,1

-5,6

1,9

2017

119585

904

1819

-915

8

7,6

15,2

-7,7

8,8

2018

118363

979

1750

-771

5

8,3

14,8

-6,5

5,1

Становништво према старосним групама и полу, 2017─2018.

Деца старости до 6 година (предшколски узраст)
Деца старости 7─14 година (узраст основне школе)
Деца старости 15─18 година (узраст средње школе)
Деца старости 0─17 година
Број младих (15─29 година)
Радни контингент становништва (15─64 година)
Укупан број становника
Страна 14 до 42

2017

2018

Ж

М

Ж

М

3458
4662
2523
10017
9707
38889
60848

3733
5167
2620
10853
10519
38968
58737

3372
4536
2530
9815
9565
38151
60208

3687
5038
2616
10718
10350
38323
58155
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Становништво према старосним групама, 2018.

Живорођени - према полу, 2016─2018.

Умрли - према полу, 2016─2018.

Страна 15 до 42
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Досељени и одсељени, 2016─2018.

Закључени и разведени бракови, 2016─2018.

Регистровани запослени, 2016─2018.

Регистровани
2016─2018.

Страна 16 до 42

незапослени

према

полу,
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Учешће незапослених према старосним групама у укупном броју незапослених, 2018. 18

Према попису из 2011. године у граду Краљеву живи 125.488 становника, од тога 61.585
мушкараца и 63.903 жена. Просечна старост становника је 41,9 година. У градским насељима живи
54,8% грађана, а у приградским насељима живи 45,2% становништва.19
Наредни попис планиран је за 2021. годину, у складу са већ устаљеном десетогодишњом
праксом, као и са нашим међународним обавезама. Предвиђено је да овај попис буде последњи
који се спроводи на традиционалан начин – непосредним појединачним пописивањем свих лица,
домаћинстава и станова, јер је реално очекивати да ће у наредном периоду бити створени услови за
спровођење пописа на бази регистара.
Са демографског аспекта, 2017. година је за Србију значајна, и то по томе што је у
последњих 100 година, односно од завршетка Првог светског рата, највећа разлика између броја
живорођених и умрлих (-38,8 хиљада). Негативан природни прираштај од 2005. сваке
године износи преко 30 хиљада становника, а последњих година се знатно приближио граници
од 40 хиљада (табела), а онај из 2017. је по обиму приближан броју становника општина Велика
Плана, Врбас или пак Трстеник, односно већи од укупног становништва у две трећине
општина/града у Србији. Уколико се посматра само 21. век, тада је негативан природни
прираштај остварен у раздобљу 2001-2017. (555 хиљада), готово идентичан укупном становништву
Нишавског и Поморавског округа (553 хиљаде).20
Број становника (годишњи пресек)21

Краљево
Укупно
Мушкарци
Жене

2013
123.724
60.687
63.037

2014
122.782
60.249
62.533

2015
121.766
59.787
61.979

2016
120.722
59.284
61.438

18

2017
119.585
58.737
60.848

201822
118.363
58.155
60.208

http://devinfo.stat.gov.rs/vitalna/libraries/aspx/Home.aspx
https://www.kraljevo.rs/o-kraljevu/
20
https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2019-01/demografski_pregled_68.pdf
21
http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G201815012.pdf
22
https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G201914016.pdf
19
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Просечна старост (у годинама)23

Краљево
Укупно
Мушкарци
Жене

2013
42,6
41,4
43,9

2014
42,9
41,6
44,1

2015
43,1
41,8
44,4

2016
43,3
42
44,6
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201824
43,8
/
/

2017
43,6
42,2
44,9

Процењен број становника25
Град
Краљево

201126

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

125460

124679

123724

122782

121766

120722

119585

118363

Регистрована запосленост 2018. године27
Број
запослен
их
укупно

Град

Краљево

32349

Од тога:
мушкарци
18326

жене

Учешће запослених старости
15-29 година у укупној
запослености, у %

14023

Број запослених
на 1000
становника

15,4

273

Незапослена лица 2018. године28
Укупно

Град
Краљево

10459

Први пут траже
запослење
свега
2643

Без
квалификација2)
свега
2551

%
25,3

%
24,4

Жене
свега
6089

На 1000
становника

%
58,2

88

Просечна зарада без пореза и доприноса по запосленом29
Град Краљево
РСД

2015
36304

2016
38644

2017
40423

2018
42708

Витални догађаји 2018. године30
Регион

Живорођени

Град –
општина
Краљево

број

Област

979

на
1000
стано
вника
8,3

Умрли

број

на
1000
стан
овника

175031

14,8

Природни
прираштај

број

-771

Умрла
одојчад

на
1000
стан
овника

бро
ј

на
1000
живо
рођених

-6,5

5

5,1

23

Просечна
старос
т мајке
при
рођењ
у
првог
детета

Стопа
укупног
фертили
-тета

28,0

1,4

Бракови

закљу
-чени

разве
-дени

535

58

http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G201815012.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G201913046.pdf
25
https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G201913046.pdf
26
Број становника средином године прерачунат је на бази резултата Пописа спроведеног 2011.
27
https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G201913046.pdf
28
https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G201913046.pdf
29
https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G201913046.pdf
30
https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G201913046.pdf
31
Са пребивалиштем на територији града Краљева
24
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32
32
Основни Основни
контигенти
и и индикатори
становништва
2018.година
година
контигенти
и и индикатори
становништва 2018.

Град

Очекивано
Очекивано
Основни
контингенти
Укупно
Основни
контингенти становништва
становништва
Укупно
трајање
трајање живота живота
становни- становниживорођене
деце
жене
живорођене
деце
жене
штво
(15–64)(15–64) (18 и(18
више)
(0–6)
(7–14)
штво
и више)
(0–6)
(7–14)
2016-2018
(15–49)
2016-2018
Град
(15–49)
просечпросечиндекс1) индекс1)
на
број број
%
%
број % % број број% мушко
%
мушко
на
%број број % % број
број
%
број
женско женско
старења
старења
старост
старост

Краљево

43,78
Краљево

148,8
43,78

76474 76474
64,6 64,6
978309783082,782,7 7059
148,8
7059

6,0
6,0

9574 8,18,1 25325
25325
9574
21,4 21,4
74,0

74,0
78,3

33
Умрли према
смрти
2018.2018.
године
Умрлиузорку
према узорку
смрти
године33

28 28

4

4

41

41

65

повреде, тровања и
остале последице
спољашњих узрока

остале последице
спољашњих узрока

и патолошки клинички
и лабораторијски
повреде,
тровања и
налази

симптоми, знаци
и патолошки клинички
и лабораторијски
симптоми,
знаци
налази

настала у
перинаталном периоду

одређена стања
настала у
одређена стања
перинаталном
периоду

болести

55

25
1000 1000 82 82 61 61

болести
мокраћно-полног
система
мокраћно-полног
система

болести
болести
мишићно-коштаног
мишићно-коштаног
система
система ии
везивног ткива
везивног ткива

22

система за варење

система за дисање
болести
болести
система
за варење

система
за дисање
болести

болести
система
крвотока
болести

болести нервног

17
25

болести коже и
болести коже и
поткожног
поткожног ткива
ткива

415

Узрок
Узрок
смртисмрти

болести
система
и чула
система крвотока

исхране и метаболизма

Тумори

3 5 371

41
17

болести жлезда са

болести жлезда са
унутрашњим
болести крви,
крвотворних
лучењем,органа
исхране и метаболизма

заразне и

болести
крви,
паразитарне
болестиоргана
крвотворних

Укупно

1750
371

болестипоремећаји
нервног и
душевни
система ипонашања
чула
поремећаји

1750 Краљево
3

унутрашњим
душевни
поремећаји и
лучењем,
поремећаји
понашања

Краљево

Тумори

заразне и
паразитарне
болести

Град

Град

Укупно

Узрок смрти
Узрок смрти

65

је по површини
највећим
градовима уу Србији,
броју
становника,
који који
Краљево Краљево
је по површини
међумеђу
највећим
градовима
Србији,а по
а по
броју
становника,
износи
око
120.000,
на
12.
позицији
у
укупном
рангирању.
Међутим,
изузетно
неповољан
тренд
износи око 120.000, на 12. позицији у укупном рангирању. Међутим, изузетно неповољан тренд
обе компоненте,
које на
утичу
пад броја
становника,сврставају
сврставају Краљево,
уз градове
Лесковац
и
обе компоненте,
које утичу
паднаброја
становника,
Краљево,
уз градове
Лесковац
и
Крушевац,
међу
градовима
у
Србији
са
највећим
негативним
променама
у
периоду
2013-2017.
Крушевац, међу градовима у Србији са највећим негативним променама у периоду 2013-2017.
године.говоре
Подацида
говоре
је у 2017.
години,
вишеод
од4.000
4.000 становника
у Краљеву
мањемање
него у него у
године. Подаци
је уда
2017.
години,
чакчак
више
становника
у Краљеву
34
2013.
34 години.
2013. години.
Омбудсман је на основу службене сарадње са државним органима и органима града
Омбудсман је на основу службене сарадње са државним органима и органима града
Краљева, добио одређену демографску слику за 2019. годину, за територију града Краљева, на
Краљева, добио
одређену демографску слику за 2019. годину, за територију града Краљева, на
основу чега је утврдио, да је:
основу чегаје1027,
утврдио,
је: грађана, који су имигрирали из других градова/општина на територију
укупандаброј
35
 1027, укупан
број
грађана,
који пријаву
су имигрирали
изшто
других
на територију
града Краљева, тј. извршили
пребивалишта,
је за 26.градова/општина
више него у 2018. години,
35
града Краљева,
тј.
извршили
пријаву
пребивалишта,
што
је
за
26.
више
него
у
2018.
години,
 803, укупан број грађана који су емигрирали са територије града Краљева, тј. извршили
 803, укупан
бројпребивалишта,
грађана који
емигрирали
територије
брисање
штосу
је за
33. мање него уса2018.
години,3636 града Краљева, тј. извршили
брисање
пребивалишта,
што
је
за
33.
мање
него
у
2018.
години,
 1293, укупан број рођених на терторији града Краљева (рачунајући: Врњачку Бању, Рашку,
 1293, укупан
на терторији
Краљева
Врњачку
Бању,наРашку,
Новиброј
Пазаррођених
и Трстеник),
757 укупан града
број рођених,
чији(рачунајући:
родитељи имају
пребивалиште
37
Нови Пазар
и
Трстеник),
757
укупан
број
рођених,
чији
родитељи
имају
пребивалиште
на
територији града Краљева, што је за 222 рођених мање него у 2018. години, 37
територији
града
Краљева,
што
је
за
222
рођених
мање
него
у
2018.
години,
 1920, укупан број умрлих на територији града Краљева, што је за 64 умрлих више него у 2018.
38 умрлих на територији града Краљева, што је за 64 умрлих више него у 2018.
 1920, укупан
број
години,
38
години, 463, укупан број закључених бракова, што је за 8 закључених бракова мање него у 2018.
 463, укупан
број39 закључених бракова, што је за 8 закључених бракова мање него у 2018.
години,
39
години, 310 укупан број покренутих поступака за развод брака пред Основним судом у Краљеву, што је
40
 310 укупанза број
покренутих
поступака
за развод
брака .пред
Основним судом у Краљеву, што је
26 покренутих
поступака
мање него
у 2018. години
40
за 26 покренутих поступака мање него у 2018. години .
32

https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G201913046.pdf
33
https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G201913046.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G201913046.pdf
34
33
http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G201815012.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G201913046.pdf
35
34
Градска управа града Краљева, Одељење за општу управу.
http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G201815012.pdf
36
35
Градска
управа
града Краљева,
Одељење
за општу
управу.
Градска управа
града
Краљева,
Одељење
за општу
управу.
37
36
Градска
управа
града
Краљева,
Одељење
за
општу
управу.
Градска управа
града Краљева, Одељење за општу управу.
38
37
Градска
управа
града
Краљева,
Одељење
за
општу
управу.
Градска управа
града Краљева, Одељење за општу управу.
39
38
Градска
управа
града Краљева,
Одељење
за општу
управу.
Градска управа
града
Краљева,
Одељење
за општу
управу.
39
Градска управа града Краљева, Одељење за општу управу.
Страна 19 до 42
32
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Имајући у виду напред наведено, иако Град Краљево спроводи мере популационе
политике41, у будућем раду мора интензивније радити на спровођењу мера на локалном
нивоу, а све због тога што нам је природни прираштај у високом степену негативан, што
значи да Град Краљево, у демографском смислу, за годину дана остане без становништва
величине месне заједнице попут Милочаја, Опланића, Цветака, Чукојевца.

40
41

Допис Основног суда у Краљеву бр. II Су. 17А-5/20 од 12. марта 2020. године.
https://www.kraljevo.rs/populaciona-politika/
Страна 20 до 42
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ОСНОВНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД

4.1. УКУПАН БРОЈ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРИТУЖБИ
У 2019. години Омбудсману се обратило 260 грађана, од чега је на разговор примљено 211
грађана, телефонски разговор је обављен са 42 грађана, а број примљених предмета износи 9, од
чега је било 7 притужби и 2 предмета покренутих по сопственој иницијативи. Омбудсман је
окончао рад у 9 предмета.
Табела 1– Подаци о обраћањима грађана у 2019. години
Врсте обраћања
број
Примљено грађана на разговор

211

Број телефонских разговора са грађанима

42

Број притужби

7

Укупан број обраћања грађана

260

Табела 2– Подаци о разматраним предмета42 из 2019. године
Број примљених предмета

9

Примљене притужбе

7

Сопствене иницијативе

2

Број окончаних предмета

9

Број предмета у раду

9

Табела 3– Број предмета43 из ранијих година разматраних у 2019. години
Број разматраних предмета из ранијих година
0
Број окончаних предмета из ранијих година

0

Број предмета у раду из ранијих година

0

Табела 4 - Број обраћања грађана44 у 2019. разврстан по ресорима.
Ресори/области
број
1
Органи и организације града Краљева45
63
2
Правда и правосуђе
8
3
Оставински поступак
17
4
Сметање државине
11
5
Законско издржавање
7
6
Облигациони односи
12
7
Законска рехабилитација
1
8
Насиље у породици
5
9
Јавни извршитељи
18
10
Рад и радни односи
22
11
Права детета
7
42

Под предметом се подразумевају предмети произашли из поступања по притужбама и по сопственим
иницијативама у појединој области/ресору.
43
Исто.
44
Под обраћањем се подразумевају обраћања грђана где је пружена саветодавна помоћ у појединој
области/ресору.
45
Органи организације града Краљева: Грађевинарство и инфраструктура, Комуналне услуге, Саобраћај и
саобраћајна инфраструктура, Социјално становање, Стамбени односи, Инспекцијски надзор...
Страна 21 до 42
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Катастар непокретности
Финансије
Пензијско осигурање
Права особа са инвалидитетом и старијих
Енергетика и рударство
МУП - Полицијски послови
Здравље
Заштита потрошача
Родна равноправност
МУП - Управни послови
Образовање, просвета и наука
Социјална заштита
Права националних мањина
Привреда
Култура
Заштита животне средине
Пољопривреда
Реституција
Државна управа
Избегла и расељена лица
Српски језик и ћирилица
Елементарне непогоде
Експропријација
Службе безбедности
Омладина и спорт
Злостављање на раду
Приступ информацијама од јавног значаја
Заштита узбуњивача
УКУПНО РЕСОРИ
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5
8
5
2
6
5
5
10
0
3
0
6
0
0
0
2
2
0
0
1
0
2
0
0
0
2
1
0
236

Табела 5 - Исход поступања по предметима46 из 2019. године

Исход
Одбачене притужбе
Неосноване притужбе

број
6
0

Предмети окончани препорукама из скраћеног контролног поступка

1

Предмети окончани препорукама из контролног поступка

2

Повлачење притужбе услед одустанка притужиоца
Мишљење
Информисан и посаветован притужилац

0
0
6

Обустава услед смрти подносиоца притужбе

0

Укупно

15

Највећи број примљених притужби Омбудсман одбаци због тога што нису испуњени
Одлуком прописани услови за поступање по њима. Притужбе се одбацују због ненадлежности,
неблаговремености, преурањености, анонимности и неуредности. Веома значајан сегмент
46

Под предметом се подразумевају предмети произашли из поступања по притужбама и по сопственим
иницијативама у појединој области/ресору
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поступања Омбудсмана по притужбама чини пружање саветодавно-правне помоћи, коју пружа и
онда када притужбу одбаци због ненадлежности или преурањености.
Оваква саветодавна помоћ пружена је грађанима у свим одбаченим предметима.
Омбудсман у овим случајевима притужиоца упућује на надлежни орган или га посаветује о
расположивим правним средствима.
Табела 6– Приказ одбачених притужби у 2019. години
Одбачај притужбе
број
Ненадлежност
4
Неискоришћена правна средства
0
Неуредна притужба
0
Неблаговременост
2
Анонимна притужба
0
Неовлашћени подносилац
0
Укупно
6
КЛАСИФИКАЦИЈА ПРИТУЖБИ ПРЕМА ПОВРЕЂЕНИМ ПРАВИМА
Разматрањем 9 предмета у току 2019. године утврђено је укупно 8 повреда права, од чега
највећи број чине повреде принципа добре управе и повреде начела законитости и предвидивости.
То потврђује чињеницу да се принципи добре управе крше највише због неуређене правне
нормативе и због непоступања органа по прописима које је он донео у својој надлежности.
КЛАСИФИКАЦИЈА ПРИТУЖБИ ПРЕМА ОРГАНИМА НА ЧИЈИ РАД СЕ ОДНОСЕ
Табела 7– Притужбе према различитим органима и организацијама на чији рад се грађани
притужују
Врсте органа и организација
Број
Органи града
2
ЈКП „Водовод“ Краљево
0
ЈКП „Чистоћа“ Краљево
0
ЈКП „Пијаца“ Краљево
0
ЈКП „Путеви“ Краљево
0
ЈKП „Топлана“ Краљево
0
Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево
0
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“
0
Туристичка организација Краљева
0
Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево
0
Краљевачко позориште
0
Дечје одмаралиште „Гоч“
1
Спортски центар „Ибар“
0
Историјски архив Краљева
0
Народни музеј Краљево
0
Дом културе „Ушће“
0
Предшколска установа „Олга Јовичић – Рита“ Краљево
0
Центар за социјални рад Краљево
0
Завод за заштиту споменика културе Краљево
0
Дом здравља „Краљево“
0
„Центар локалних услуга града Краљева“ Краљево
0
Апотека Краљево
0
Културни центар „Рибница“ Краљево
0
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Укупно сви органи
3
НАПОМЕНА: остале четири притужбе нису класификоване, јер су изјављене против физчких
лица, тј. у питању је грађанско-правни однос.
4.2.

ПРЕПОРУКЕ, МИШЉЕЊА И ЗАКОНОДАВНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ОМБУДСМАНА
ПРЕПОРУКЕ

У току 2019. године Омбудсман је упутио укупно 3 препоруке органима и организацијама
града, и то 2 у контролном поступку, а 1 у скраћеном контролном поступку.
Табела 8– Подаци о поступању органа управе по препорукама у 2019.

Препоруке проистекле из контролног
поступка
Препоруке проистекле из скраћеног
контролног поступка
Укупно прихваћених препорука из
контролних поступака
Укупно

упућено

доспело

прихваћено

2

2

0

1

1

0

0

0

0

3

3

0

Напомена: Под упућеним препорукама сматрају се све препоруке послате органима и
организацијама града током 2019. године. Доспеле препоруке су све оне препоруке којима је током
2019. године истекао рок за поступање дат у тексту препоруке, независно од тога када је
препорука упућена. Под прихваћеним препорукама сматрају се све препоруке које су органи управе
извршили или су се у изјашњењу Омбудсмана изјаснили да их прихватају.
Препоруке се евидентирају у зависности од области права на коју се односе, тј. да ли се
односе на заштиту и унапређење права рањивих група (деце, особа са инвалидитетом, припадника
националних мањина, области родне равноправности) или се односе на поштовање принципа и
начела добре управе.
Од укупног броја упућених препорука све препоруке се односе на унапређење поштовања
принципа добре управе.
Органи нису поступили у року у 3 препоруке. Неприхваћених препорука је 0, док код 0
препорука још није истекао рок остављен органима за поступање.
Имајући у виду напред наведено, поштовани одборници, сигуран сам да се слажете да је
игнорисање, неприхватање препорука, тј. актима утврђених обавеза од стране органа и
организација града и службеника неспојиво са основним принципима правне државе. Ово поготово
када је актом омбудсмана већ утврђен пропуст органа и организације града, који за последицу има
повреде учињене актима и нечињењем органа, а ради се о повреди прописа и општих аката Града
Краљева.
Такође, то игнорисање и неприхватање препорука је несхватљиво, јер предствља
одсуство и најмање потребе да се конструктивним дијалогом, на који је ова институција увек
спремна упркос својој надзорној улози према органима извршне власти, пронађе законито,
правилно и оствариво решење за уочени проблем, а све у циљу очувања принципа добре
управе, како не би дошло до непотребних потенцијалних судских спорова пред Уставним судом у
Београду и Управним судом у Београду, који би, били основ за покретање грађанских парница
пред надлежним судовима, што би све довело до непотребних судских трошкова, а све на штету
органа града Краљева и грађана града Краљева.
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Неприхватање препорука, је доказ да нису уређена правила по којима орган поступа у
управним стварима, када непосредно одлучује о правима и обавезама грађана у непосредној је вези
са уставним начелом владавине права, која се остварује повиновањем власти уставу и законима,
спречавањем сваке врсте самовоље, како на страни органа која одлучује, тако и на страни грађана
о чијим се правима одлучује. Поштовање правила поступка од битног је значаја за потпуно
остваривање права грађана. Одлучивање о правима и обавезама грађана без поштовања процедура,
правила и законом установљених форми представља кршење права грађана на добру управу и
отвара пут могућим незаконитим импровизацијама, без обзира на то да ли су наступиле штетне
последице за грађане.
Стандард добре управе не дозвољава нечињење и пасивност, већ тражи активан,
ангажован став органа према обављању послова из свог делокруга и законито вршење тих
послова ради остваривања циља због кога су органу дата јавна овлашћења.
Невршење послова и радњи из делокруга, односно надлежности органа, пропуст је
који за непосредне и посредне последице по правилу има стварање правне несигурности,
отежавање правног положаја грађана и кршење њихових права.
МИШЉЕЊА
Омбудсман током 2019. године није упућивао мишљења органима града.
ИНИЦИЈАТИВЕ
Омбудсман током 2019. године је поднео једну иницијативу органима града у вези са
доношењем управних аката у складу са Законом о општем управном постуку ("Сл. гласник РС",
Бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење).
Своје право за подношење иницијативе Омбудсман користи под два кумулативно
испуњена услова:
 када је неопходно да се текст прописа и општих аката измени или допуни како би се
осигурало потпуно и неометано остваривање права грађана гарантованих Уставом и другим
законима, прописима и општим актима, као и ратификованим међународним уговорима и
општеприхваћеним правилима међународног права;
 када други овлашћени предлагач надлежан за конкретну област (најчешће Градско веће
града Краљева) не користи своју законодавну иницијативу на начин на који се обезбеђује
поштовање, остваривање, заштита и унапређење права грађана, а прети штета од одлагања.
Предлагање амандмана прописа и општих аката Скупштини града Краљева је последњи
корак који Омбудсман предузима, по правилу, тек када оцени да овлашћени предлагач „првог
реда“неће на основу иницијативе, препоруке или другог предлога Омбудсмана предузети потребне
кораке у корист права грађана.
Због тога се одлуком прописана активност Омбудсмана најчешће огледа у упућивању
садржајних иницијатива органима града – чији рад Омбудсман контролише – да припреме и
предложе нормативне измене. Тек изузетно, Омбудсман се о предлозима прописа и општих аката
обраћа непосредно самој Скупштини града Краљева.
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИМА РАДА ОМБУДСМАНА

ПРАВОСУЂЕ
Бројна су обраћања грађана који од Омбудсмана траже пружање правне помоћи у вези са
поступцима које воде или намеравају да покрену пред судовима и другим надлежним органима
ради остваривања и заштите својих права. Како Омбудсман нема овлашћења да грађанима пружа
правну помоћ, упућује их на адвокатуру и службу правне помоћи при Градској управи града
Краљева. Проблем остваривања права на правну помоћ посебно добија на значају када је траже
припадници рањивих група и материјално угрожени грађани.
У обраћањима Омбудсману и даље се указује на проблеме у вези са надзором који
Министарство правде спроводи над радом судске управе, поступањем судова у предметима у
прописаним роковима и поступањем по притужбама и представкама грађана.
Повреда права на правично суђење, односно указивање на одређене неправилности у
вођењу поступка од стране поступајућег судије, као и неправилности у судским одлукама и даље
представљају предмет обраћања. Најчешће се указује на погрешно утврђено чињенично стање и
погрешну примену прописа. Међутим, уочава се да притужбе на неправилно вођење поступка или
на мањкавост судске одлуке често представљају резултат погрешне перцепције грађана,
проистекле из недовољног правног образовања или недостатка стручне правне помоћи. Неретко се
притужбама износе и тврдње које указују на постојање корупције у правосуђу.
Такође, с обзиром да у Скупштини града Краљева функцију одборника обављају
грађани који у Народној скупштини обављају функцију посланика, Омбудсман има моралну
обавезу према грађанима, да укаже на неке недостатке закона, како би њихови представници
на наведеним фукцијама амандманима те недостатке отклонили, тј. предложили измену и
допуну закона, тачније Закона о управним споровима ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, у даљем
тексту - Закон).
Чланом 4. Закона је прописано да управни акт, у смислу овог закона, јесте појединачни
правни акт којим надлежни орган, непосредном применом прописа, решава о одређеном
праву или обавези физичког или правног лица, односно друге странке у управној ствари.
Наведени закон је ступио на снагу 30. децембра 2009. године, до данашњих дана није
мењан.
Међутим, доношењем новог Закона о оптем управном поступку ("Сл. гласник РС", Бр.
18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) управни акт је добио ширу дефиницију, па из тих
разлога је потребно да се изврши измена и допуна Закона, како би се испоштовало уставно
зајамчено уставно право на једнаку заштиту права и на правно средство сходно члну 36.
Устава Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 98/2006).
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉИ
Велики број грађана је у току извештајног периода Омбудсману указало незадовољство на
рад јавних извршитеља у случају да, ако блокадом нечије зараде не успеју да наплате
потраживање, својим закључком одлуче да се извршење спроведе на покретној имовини дужника,
па се дешавало да су у оваквим случајевима извршитељи пописивали и домаће животиње.
Такође, незадовољство се огледа и у пракси јавних извршитеља да у случајевима када
дужник не станује на адреси, на којој има пријављено пребивалиште и због тога не прими
закључак извршитеља, ова одлука постаје правоснажна и извршна тиме што је поставе на огласну
таблу суда. Извршитељи на основу тога доносе закључак на који дужник нема право жалбе и
затим, без одлуке суда, наплаћују дуговање блокирајући зараду, пописујући имовину...
ФИНАНСИЈЕ
Током 2019. године Омбудсману се обраћали грађани незадовољни радом филијала
Пореске управе због одбијања захтева за повраћај више плаћеног пореза, због нередовно
измириваних доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, одбијања захтева за повраћај више
или погрешно плаћеног пореза и проблеми са банкарским системом.

Страна 26 до 42

Број 41- Страна 178

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

05. октобар 2020. године

УНУТРАШЊИ ПОСЛОВИ
Током 2019. године Омбудсману се обраћали грађани незадовољни радом Министарства
унутрашњих послова (у даљем тексту: МУП) због одузимања оружја у складу са Законом о оружју
и муницији. У наведеним предметима Министарство унутрашњих послова је доносило решења о
одузимању у складу са прописима о општем управном поступку. Међутим, у више случајева у
којима је Омбудсман остварио увид у релевантну документацију, уочено је да поменута лица нису
прекршајно ни кривично гоњена, нити су против њих подношене пријаве, већ им је оружје одузето
због, како је наведено, „безбедносних разлога“. Омбудсман је у овим случајевима саветодавно
информисао грађане да имају право да своје законско право остварити пред другостепеним
органом у жалбеном поступку.
ЗДРАВЉЕ
Током 2019. године Омбудсману се обраћали грађани незадовољни радом Републичког
фонда за здравствено осигурање, филијала у Краљеву, у којима грађани указују на проблеме са
којима се суочавају у поступку остваривања права на медицинску рехабилитацију и права на
здравствено осигурање. Такође, су незадовољни радом здравствених установа које се налазе на
територији града краљева, указујући на повреде права на поштовање пацијентовог времена,
квалитет пружања здраствене заштите и доступност здравствене заштите.
Такође, с обзиром на то да у Скупштини града Краљева функцију одборника
обављају грађани који у Народној скупштини обављају функцију посланика, Омбудсман
има моралну обавезу према грађанима, да укаже на неке колизије закона, како би њихови
представници на наведеним фукцијама амандманима отклонили те колизије прописа у
здравству, и то везано за обраду података о здравственом стању.
1.
Подаци могу се обрађивати само на основу слободно датог пристанка лица, а
изузетно без пристанка, само ако је то законом изричито прописано.
"У постојећој ситуацији, ако би поштовао захтев тужилаштва на основу чл. 282. Став 1.
тачка 3. Закона о кривичном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013,
45/2013, 55/2014 и 35/2019, у даљем тексту - ЗКП) здравствене установе требало би да доставе
медицинску документацију јавном тужилаштву. Међутим, ако би то учинили, повредили би
дужност чувања личних података из члана 22. Закона о правима пацијената ("Сл. гласник РС",
бр. 45/2013 и 25/2019 – др. Закон, у даљем тексту - ЗПП) и починили кажњив прекршај утврђен
овим законом". Такође не поступајући по налогу тужилаштва сходно члану 282. ЗКП-а, одговорно
лице се може новчано казнити до 150.000 динара, а ако и после тога одбије да да потребне податке,
може се још једном казнити истом казном.
Тужилаштва овакве своје захтеве заснивају на члану 282. ЗКП-а, према коме јавни тужилац
може поднети захтев државним и другим органима и правним лицима да му пруже потребна
обавештења. Истовремено, Закон о правима пацијената утврђује да су подаци о здравственом
стању нарочито осетљиви подаци које су дужни да чувају сви здравствени радници и сарадници и
у члану 22. утврђује да те дужности могу бити ослобођени само на основу писменог пристанка
пацијента или на основу одлуке суда.
Нови ЗКП је увео "тужилачку истрагу", за разлику од дугогодишње праксе у којој је за
истрагу био надлежан суд, не може се заобићи чињеница да за обраду личних података из
медицинске документације Закон о правима пацијената и даље изричито предвиђа
надлежност суда. Заштита података о личности и потребе ефикасног, али законитог кривичног
поступка, захтевају да однос између јавних тужилаштава и здравствених установа, буде на јасан и
недвосмислен начин законом уређен и поштован у пракси.
2.
Важећим одредбама члана 19. ЗПП је прописана процедура поступања здравственог
радника код предузимања медицинске мере, у случају да је пацијент дете, или лице лишено
пословне способности, при чему став 4. прописује да дете које је навршило 15 година живота и
које је способно за расуђивање може самостално дати пристанак на предложену медицинску меру.
Потребно је да се изврши допуна наведеног става, тј. да се изврши усаглашавање ЗПП са
чланом 2. став 2. Закона о поступку прекида трудноће у здравственим установама ("Сл.
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гласник РС", бр. 16/95 и 101/2005 - др. закон), којим је прописано да је за прекид трудноће
код лица млађег од 16. година, потребна и писмена сагласност родитеља, односно стараоца.
Измена је потребна, да би се отклонила колизија напред наведеног закона и ЗПП, а
самим тим да би здравствени радници са правном сигурношћу обављали своје послове.
ПОЉОПРИВРЕДА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Омбудсману је и у овом извештајном периоду из области заштите животне средине, од
стране грађана указано незадовољство које својој садржини указуј на проблем загађења ваздуха,
услед обављања различитих привредних делатности (превоз, резање и сеча дрвета, производња
пелета, минирање у каменолому, угоститељска делатност), одлагања комуналног отпада, квалитета
воде за пиће, те поступања инспекцијских органа из области заштите животне средине поводом
пријава појединаца или групе грађана. Грађани у више случајева указују на дивље и нелегалне
депоније које, како наводе, представљају основни облик одлагања комуналног и другог отпада.
Имајући у виду очигледно и оправдано незадовољство јавности, односно мештана града,
Омбудсман је става да се адекватним инспекцијским надзором и активнијим укључењем органа
града може допринети стварању поверења грађана у њихове институције. У том погледу,
Омбудсман сматра да је неопходно да град у што скоријем року донесе Краткорочни акциони план
који је тренутно у припреми, као и да редовно и потпуно обавештава становништво града о стању
животне средине на целом подручју града, како у ужем центру града, тако и шире, и на тај начин
обезбеди пуну заштиту права грађана на здраву животну средину.
У области пољопривреде, грађани у току извештајног периода указују на неажурност рада
комисије града Краљева за враћање пољопривредног земљишта које је прешло у друштвену
својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза
из обавезног откупа пољопривредних производа, а који се односи на превелику дужину трајања
појединих поступака за враћање земљишта пред наведени комисијама.
Такође, с обзиром да у Скупштини града Краљева функцију одборника обављају
грађани који у Народној скупштини обављају функцију посланика, Омбудсман има моралну
обавезу према грађанима, да укаже на неке колизије закона, како би њихови представници
на наведеним фукцијама амандманима отклонили те колизије закона у области заштите
животне средине, и то везано за примену Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник
РС", бр. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/95 - др. закон, 53/95 и 135/2004 - др. Закон, у даљем
тексту – Стари закон).
Наиме, чланом 129. став 1. тачка 2. Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС",
бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016,
76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. Закон, у даљем тексту - ЗОЗЖС), је прописано да даном
ступања на снагу овог закона престаје да важи Стари закон, осим одредаба којима се уређује
заштита ваздуха, заштита природних добара и заштита од буке. Међутим, доношењем Закона о
заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 10/2013), чланом 89. истог закона прописано је да
даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе којима се уређује заштита ваздуха
из Старог закона, што представља проблем јер заштита ваздуха није брисана из ЗОЗЖС, па
самим тим Стари закон још је за напред наведену област важећи, при чему долази до колизије у
вези заштите загађења ваздуха, тј. постоје два недвосмислена уређена поступка за израду Плана за
побољшање квалитета ваздуха: Програм санације за одређена подручја са угроженим
квалитетом ваздуха и Краткорочних акционих планова заштите квалитета ваздуха, тачније
долази до правне несигурности.
ПРИВРЕДА
У овом извештајном периоду, грађани су незадовољни радом органа државне управе у
области привреде, и то неблаговременим поступањем по захтевима или игнорисањем њихових
поднесака.
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РУДАРСТВО И ЕНЕРГЕТИКА
У погледу снабдевања електричном енергијом, најчешће је незадовољство грађана на рад
ЈП „Електропривреда Србије“, а које се односи на неоправдану обуставу испоруке електричне
енергије, искључење са дистрибутивног система и покретање поступка принудне наплате
потраживања за испоручену електричну енергију преко јавног извршитеља.
ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА
Током овог извештајног периода Омбудсману се обратио велики број грађана који је
незадовољан радом органа и организација града, а која су се у највећем броју односе на поступање
органа и организација града у обављању послова који спадају у изворну надлежност. У вези са
тим, грађани су најчешће изражавали своје незадовољство обављањем комуналних делатности и
радом вршилаца комуналних делатности, односно, јавних комуналних предузећа. Значајан број
незадовољства грађана односио се и на непостојање комуналне инфраструктуре у појединим
месним заједницама, услед чега је грађанима на тим подручјима онемогућено прикључење на
водоводну и канализациону мрежу и самим тим задовољење њихових основних потреба.
Такође, надлежност органа и организација у вези са обављањем послова који се односе на
изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту локалних путева и улица, била је предмет
незадовољства грађана, будући да поједине месне заједнице нису предузимале одговарајуће мере
како би грађанима омогућиле изградњу путне инфраструктуре. Осим тога, Омбудсман бележи и
значајан број незадовољства у којима су грађани указивали на неефикасност поступања, претежно
комуналне инспекције и комуналне полиције, у поступцима по пријавама због буке из
угоститељских објеката, дивљих депонија, емисије непријатних мириса и нарушавања кућног реда
у стамбеним зградама.
Када је реч о пословима инспекцијског надзора, које органи града обављају као поверене,
примедбе грађана најчешће су се односиле на проблеме из области заштите животне средине,
грађевинарства и инфраструктуре. Као главни повод за обраћање Омбудсману могу се издвојити
неспровођење извршних решења, неажурно поступање по пријавама, захтевима и поднесцима
грађана, непрослеђивање истих другом, надлежном, било органу града, било републичком органу.
Незадовољства грађана указана током 2019. године, које потпадају под домен станарског
права, указују да се пракса непоступања органа града по законској обавези предузимања хитних
мера на одржавању зграда и самим тим обавезе поступања по сопственим, извршним решењима, и
даље наставља.
РАД И РАДНИ ОДНОСИ
Грађани су се и у овом извештајном периоду Омбудсману најчешће обраћали због
злостављања на раду, отказа уговора о раду, неисплаћивања, односно нередовног исплаћивања
зарада, као и неуплаћивања доприноса за социјално осигурање. Кроз разговор са грађанима
Омбудсман је уочио да је и даље недовољно развијена сарадња органа надлежних за заштиту права
по основу рада и социјалног осигурања, и то Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Министарства финансија и Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање, што отежава остваривање права запослених.
Такође, Омбудсман има моралну обавезу према запосленима у оргнима града да јавност
упозна са тиме да плате запослених у државним органима, органима локалне самоуправе и јавним
службама још увек су уређене Законом о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.
гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 116/2008 - др. закони,
92/2011, 99/2011 - др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016 - др. закон, 113/2017 - др. закон,
95/2018 - др. закон и 86/2019 - др. закони). Чланом 4. овог закона прописано је да коефицијент
изражава сложеност послова, одговорност, услове рада и стручну спрему, а коефицијент садржи и
додатак на име накнаде за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора. Из
цитиране одредбе јасно произилази да запослени нема право на посебну исплату накнаде за
исхрану у току рада и регреса за годишњи одмор јер је она садржана у коефицијенту. То
значи да ни сам послодавац ово право не може уговорити својим актима. Наиме, Закон о платама у
државним органима и јавним службама не регулише да ли су и у којој висини у коефицијенту
Страна 29 до 42
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садржане накнаде трошкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора, а
што је супротно члану 8. став 1. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), као и члану
195. став 1. Устава РС ("Сл. гласник РС", бр. 98/2006). Како закон о платама у државним органима
и јавним службама није регулисао конкретну ситуацију, поступајући орган – послодавац – не
исплаћује запосленима у локалној самоуправи и државним органима накнаде за исхрану у
току рада и регреса за годишњи одмор. На конкретну ситуацију послодавац не примењује
одредбу члана 118. став 1. тачка 5. и 6. Закона о раду, а сагласно одредбама члана 2. став 2.
истог закона, чиме ускраћује право запосленима на посебну исплату накнаде за исхрану у
току рада и регреса за годишњи одмор, што је супротно и члану 3. и 7. Конвенције МОР број
132.
Међутим, право на накнаду за исхрану у току рада и право на регрес за коришћење
годишњег одмора имају само они запослени у јавном сектору – корисници јавних средстава чије се
плате утврђују и обрачунавају на основу матичног закона ЗАКОНА О РАДУ, тј. члана 118. став
1. тачка 5. и 6. (агенције, јавна предузећа и др.), иако је предвиђено да се Закон о платама у
државним органима и јавним службама примењује на напред наведене кориснике јавних
средстава (члан 1). С обзиром на наведено, поједини запослени у јавном сектору – корисници
буџетских средстава, стављени су у повољнији положај у односу на друге запослене у јавном
сектору – кориснике буџетских средстава, што је супротно члану 20. и члану 21. Устава, члану 7.
Универзалне декларације о људским правима УН, члану 14. Европске конвенције за заштиту
људских права и основних слобода и члану 2. Ревидиране Европске социјалне повеље.
Имајући у виду напред наведено, оспорени члан 4. Закона о платама у државним органима
и јавним службама, посматран са становишта захтева који произилазе из уставних норми, показује
да је непотпун и непрецизан, јер не садржи одредбу да ли су у коефицијенту, у ком износу,
садржани и накнада трошкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора.
„Лаички тумачено, ако имаш већу плату, више и једеш тј. скупља ти је исхрана“.
Поставља се питање, шта је са запосленима који примају зараду у границама
минималне зараде, и на који начин они остварују право на накнаду за исхрану у току

рада и право на регрес за коришћење годишњег одмора, с обзиром да на основу
утврђеног коефицијента остварују износ основне зараде, где се недвосмислено може
утврдити да они то право и немају.
Такође, морам указати да Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично
тумачење, у даљем тексту - ЗОР) има елементе неуставности, из разлога што ни у
једној одредби не прописује појам „јавни конкурс“, наведени недостатак је кључан за
повреду зајамченог уставног права на рад сходно члану 60. став 3. Устава РС ("Сл.
гласник РС", бр. 98/2006, у даљем тексту - Устав), којим се гарантује да су свима, под
једнаким условима, доступна сва радна места. Посебни закони који прописују радне
односе у државним органима, органима локалне самоуправе и другим службама,
прописују да се заснивање радног односа спроводи на основу јавног конкурса.
Међутим, за поједине организације и службе, и ако постоје посебни прописи у вези
са њиховим радом, поступак заснивања радног односа на основу јавног конкурса није
прописан, само се помиње јавни конкурс за избор директора, чак нису прописана
права и дужности запослених, па се из тих разлога, сходно примењује матични закон,
тј. ЗОР, тако да се поједини грађани (повлашћени) у те организације запошљавају без
јавног конкурса, само добијањем решења на руке, а остали грађани иако имају све
услове за та радна места, немају информацију да је у тим организацијама (којима су
поверена јавна овлашћења) упражњено место, па самим тим им је повређено
Уставом загарантовано право на рад, тј. под једнаким условима, доступна сва радна
места, сходно члано 60. став 3. Устава, и право на обавештеност члан 51. Устава.
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ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ
У извештајном периоду грађани су указивали на проблеме у раду и поступању
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: Фонд ПИО), са којима
су се суочавали и током претходних година, као што су: неуплаћени доприноси за пензијско и
инвалидско осигурање, неблаговремено поступање по захтевима грађана, пребацивања законске
обавезе уплате доприноса са послодавца на грађане, ретроактивно утврђивање обавезе уплате
доприноса за пољопривредно осигурање, непримерено дуго трајање поступка до доношења
решења о коначном износу пензије, недоношење решења о преплаћеном износу.
Грађани су указивали и на недостатак података о стажу, зарадама, накнадама зарада за
поједине периоде, због чега корисницима пензија није могуће одредити пензију у пуном обиму.
Овде се најчешће ради о грађанима који су део стажа остварили на подручју Косова и Метохије, о
припадницима МУП-а и војним лицима, али и о онима који су радили у предузећима која више не
постоје, а документација о њиховим запосленима не постоји ни у архивама.
Грађани често не могу да остваре право на пензију у коначном износу, јер им за поједине
периоде осигурања послодавци нису извршили законску обавезу уплате доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање због чега најчешће по неколико година имају привремено решење о
пензији.
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Повећан је и број незадовољства корисника услуга права из области социјалне заштите,
које указују на проблеме у остваривању права пред установама социјалне заштите, који су између
осталог условљени и недовољним бројем запослених. Незадовољство се огледа у издавању рачуна
за комуналне услуге корисника социјалног становања и коришћења грејања.
Такође, повећан број грађана који због лоше материјалне ситуације долази да се
информише у вези са правима на социјалну помоћ.
ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА
Повећан је и број незадовољства грађана у вези са рекламацијама на купљену робу.
Намештај, техника, обућа и мобилни телефони ствари су чијим квалитетом су грађани најчешће
незадовољни, па се самим тим на њих најчешће и жале трговцима и произвођачима. Грађани тврде
да трговци траже начин да их обману и да се извуку из законске обавезе да им покварени или
поцепани производ замени, поправи или да им врати новац.

05. октобар 2020. године

6.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Број 41 - Страна 183

ПРЕДЛОЗИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА ГРАЂАНА У ОДНОСУ НА ГРАД
КРАЉЕВО

1.
ГРАД КРАЉЕВО, КАО ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, сходно члану 53. став 2.
Закон о планском систему Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 30/2018), дужан је да до 01.
јануара 2021. године, донесе планска документа:
 документа развојног планирања (План развоја јединице локалне самоуправе),
 документа јавних политика, и
 остала планска документа.
- сходно, члану 129. Закона о заштити потрошача ("Сл. гласник РС", бр. 62/2014, 6/2016 др. закон и 44/2018 - др. закон), предузме активности из своје надлежности у циљу
унапређења заштите потрошача.
2.
ГРАД КРАЉЕВАО, КАО ПОСЛОДАВАЦ, сходно члану 4. став 2. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр.
21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон и 86/2019 – др. Закон, у даљем
тексту - ЗОЗАПЈЛС) дужан је да:
- изради Нацрт кодекс понашања запослених у органима града, сходно члану 196 Закон о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр.
21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон и 86/2019 – др. Закон, у даљем
тексту - Закон), с обзиром да је протекао законски рок,
- изради Нацрте одлуке о униформи, ознакама на униформи и начину ношења униформе
комуналних милиционара, одлуке о организацији и унутрашњем уређењу комуналне милиције,
одлуке о боји и начину означавања возила и пловила и опреми комуналне милиције, и одлуке о
облицима и начину остваривања сарадње одељења комуналне милиције и инспекцијских служби
града сходно члановима 47, 2, 49, и 7. Закона о комуналној милицији („Службени гласник РС“,
број 49/19).
- напред наведене нацрте достави Скупштини града Краљева на доношење
- сходно, Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу
опреме за рад са екраном ("Сл. гласник РС", бр. 106/2009, 93/2013 и 86/2019), да:
 у складу са прописима о здравственој заштити, запосленима који користе опрему за рад са
екраном обезбеди преглед вида који ће извршити служба медицине рада или офталмолог.
Преглед вида, из се спроводи пре почетка коришћења опреме за рад са екраном,
периодично у току коришћења опрема за рад са екраном у интервалима не дужим од три
године и уколико се код запосленог појаве проблеми са видом који могу настати као
последица коришћења опреме за рад са екраном;
 у складу са прописима о здравственој заштити, запосленом који користи опрему за рад са
екраном обезбеди циљани офталмолошки преглед, уколико резултати прегледа вида
покажу да је то неопходно;
 уколико је на основу резултата прегледа неопходно и уколико се уобичајена корективна
средства не могу користити, обезбеди коришћење посебних корективних средстава која
одговарају пословима који се обављају;
 запосленима или њиховим представницима за безбедност и здравље на раду обезбеди све
информације које се односе на безбедност и здравље на раду, а нарочито о мерама које се
предузимају у циљу остваривања безбедних и здравих услова за рад при коришћењу
опреме за рад са екраном;
 у току оспособљавања за безбедан и здрав рад, запослене који користе опрему за рад са
екраном упозна са свим врстама ризика који се за њих могу појавити при коришћењу те
опреме пре почетка коришћења те опреме за рад и сваки пут када дође до промена у
организацији обављања послова;
- сходно, Општем правилнику о хигијенским и техничким заштитним мерама при
раду ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 16/47 и 36/50 и "Сл. гласник РС", бр. 42/91 - др. закон),
 обезбеди кречење зидова и таваница (стропови) радних просторија најмање једанпут
годишње, како би се испоштовала хигијена рада;
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у свим радним просторијама као и споредним просторијама морају се поставити
пљуваонице од материјала који се може лако прати. Пљуваонице морају бити испуњене
водом. Број пљуваоница у појединим радним просторијама одредиће се према величини
просторије и броју радника који раде у њима рачунајући најмање 1 пљуваоницу на 20
радника. Пљуваонице морају бити постављене на лако приступачним местима, а морају се
свакодневно прати. Нарочито се препоручује постављање пљуваоница са поклопцима које
се отварају притиском ноге или пљуваонице причвршћене на зиду у висини од 1 м изнад
пода и то са воденим испирањем.
- сходно, Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту
("Сл. гласник РС", бр. 21/2009 и 1/2019), обезбеди да у умиваоницима запослени морају имати на
располагању средства за умивање и дезинфекцију руку, као и средство за сушење руку,
- донесе Правилник о заштити података личности, сходно члану 41. став 3. Закона о
заштити података личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018)
- донесе, Посебан програм стручног усавршавања запослених у органима града,
сходно члану 122ђ. став. 2 ЗОЗАПЈЛС, из разлога што за извештајну годину није донет, а по
закону је дужан да донесе за сваку годину, и да обезбеди средства за спровођење Секторског
програма континуираног стручног усавршавања и посебног програма стручног усавршавања у
буџету града Краљева, сходно члану 122г. став 2. ЗОЗАПЈЛС.
- донесе, План приправности запослених у органима града Краљева у складу са
потребама организације рада (елементарне непогоде, изборне радње, сазивање седница
Скупштине града Краљева и Градског већа града Краљева ван радног времена), сходно
члану 22. став 2. Закон о систему плата запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр.
18/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 86/2019),
- обезбеди потпуну и доследну примену прописа о управном поступку приликом
одлучивања о правима, обавезама и правним интересима грађана како у првостепеном, тако и у
другостепеном поступку; приликом одлучивања по слободној оцени, води рачуна о границама и
циљу својих овлашћења; треба да даље развија и јача механизме контроле свог рада.
- пропише Обавезно упутство за обављање послова комуналне милиције сходно члану 11.
став 3. Закона о комуналној милицији („Службени гласник РС“, број 49/2019).


Вршиоци комуналних делатности да ускладе своја пословања у складу са Уредбом о
начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности ("Сл. гласник РС", бр.
13/2018, 66/2018 и 51/2019) који је био до 27. 10. 2019. године, а на основу члана 22[с1] Закона о
комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018).
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ПРЕДЛОЗИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА ГРАЂАНА У ОДНОСУ НА ОРГАНЕ
ГРАДА

Иако по члану 15. став 2. Одлуке, Омбудсман није овлашћен да контролише рад Скупштине града
Краљева и Градског већа града Краљева, Омбудсман сматра да би било корисно да наведени
органи размотре његове предлоге.
Скупштина града Краљева би требало да изврши измену и допуну Пословника о раду
Скупштине града Краљева ("Сл. лист града Краљева", бр. 25/2016), и да предвиди одредбу за
доношење Акта о јединственим методолошким правилима за израду прописа и општих аката града
Краљева, како би предлагачи прописа и општих аката имали јединствену праксу у њиховој изради.
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САРАДЊА ОМБУДСМАНА

ОДНОС СА ДРУГИМ НЕЗАВИСНИМ ОРГАНИМА

У заштити појединих права и слобода, за које су законима основани посебни,
специјализовани независни ограни (Заштитник грађана РС, Повереник за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности; Повереник за заштиту равноправности и други) омбудсман
с тим органима сарађује на унапређивању остваривања и заштите тих права, а по притужбама на
кршење тих права поступа само након што су грађани искористили могућност да се обрате
специјализованом независном органу. Омбудсман је овлашћен да, изузетно, одлучи да покрене
поступак контроле и пре него што су се грађани обратили другом, специјализованом независном
органу, ако оцени да постоји нека од посебних околности предвиђених Одлуком (ако би
подносиоцу притужбе била нанета ненадокнадива штета или ако се притужба односи на повреду
принципа добре управе, посебно некоректан однос органа управе према подносиоцу притужбе,
неблаговремен рад или друга кршења правила етичког понашања запослених у органима власти).
Грађани имају право да се обрате Омбудсману притужбом на друге независне, специјализоване
органе за заштиту права грађана, уколико сматрају да су им права прекршена њиховим
незаконитим или неправилним радом.
Закон о Заштитнику грађана прописује обавезу за омбудсмане аутономне покрајине,
односно јединице локалне самоуправе да од грађана примају притужбе и када су оне из
надлежности Заштитника грађана и да такве притужбе без одлагања проследе Заштитнику грађана
на поступање и обрнуто.
8.2.

САРАДЊА ОМБУДСМАНА СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

Омбудсман истиче континуирано добру сарадњу са организацијама цивилног друштва које
су од почетка рада ове независне службе дале пуну подршку њеном успостављању, развоју и
унапређењу оквира делатности.
Омбудсман бележи заједничке активности са организацијама цивилног друштва кроз
пројекте, учешће у конференцијама и округлим столовима организација цивилног друштва и у
виду давања предлога за унапређење заштите људских права у различитим областима рада
Омбудсмана.
Након избора у јулу 2019. године, одржани су састанци са представницима невладиних
организација које се баве заштитом и унапређењем људских права.
8.3.

ОМБУДСМАН У МЕДИЈИМА

Медији у 2019. години нису имали велико интересовање у вези са радом Омбудсмана. Пре
свега нису помно пратили избор новог Омбудсмана и његовог заменика, нити их је након
именовања занимало на који начин ће Омбудсман приступити новој функцији.
Гостовања на телевизијама са националном покривеношћу није било, што говори да
грађани ни медији нису упознати са службом Омбудсмана, тј. да је право грђана на добру управу
заштићено механизмима интерног и екстерног надзора.
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НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА ГРАЂАНА

Ко се може жалити и како?
Омбудсману могу се обратити сви грађани (жене, мушкарци – пунолетни или деца),
без обзира на држављанство. Омбудсману се може обратити и свака група грађана, удружење,
предузеће или друго правно лице, домаће или страно (синдикати, невладине организације и
сл.). Омбудсману се, међутим, може жалити само на органе и организације града. Омбудсман
нема овлашћења да контролише једино рад Скупштине града, председника и заменика председника
Скупштине града, градоначелника и заменика градоначелника града Краљева, Градског већа града
Краљева, осим када овај орган поступа као другостепени у управном поступку и рад републичких органа
управе који имају филијале на територији Града, као ни судова и јавних тужилаштава установљених на
територији Града.
Пре подношења притужбе подносилац је дужан да покуша да заштити своја права у
одговарајућем правном поступку.
Најједноставнији начин да поднесете притужбу је да попуните образац који је
доступан у просторијама Омбудсмана, или у услужном центру Градске управе града Краљева
или преузети на сајту Града Краљева.
На кога и на шта се можете жалити ?
Омбудсману се можете жалити само на органе и организације града. Тако се можете
жалити на незаконит, неправилан или лош рад:

Органа града Краљева,

Других организација, предузећа и установа којима је оснивач Град Краљево.
Разлог због кога се можете жалити Омбудсману је повреда слобода и права учињена
актом, радњом или нечињењем органа и организација града, ако се ради о повреди прописа и
општих аката.
Да ли се на притужбу плаћа такса?
Подношење притужбе, као и читав поступак пред Омбудсманом је потпуно бесплатан.
Пожељно је да грађани искористе своје право и обрате се Омбудсману у случајевима када је
то заиста потребно и оправдано. Неодговорним подношењем притужбе крше се права других,
нерационално троши новац свих пореских обвезника, одузима драгоцено време за решавање
основних притужби и онемогућава или отежава заштита права грађана уопште.
Када омбудсман узима у разматрање притужбу?

дана,

Омбудсман узеће у разматрање вашу притужбу:
 када предмет притужбе јесте у надлежности омбудсмана,
 када од повреде права до подношења притужбе није прошло више од годину

 када сте претходно своја права покушали да заштитите свим расположивим
правним средствима, и
 када сте притужбу је потписали и попунили подацима потребним за поступање
Омбудсмана.
Ако неки од наведених услова није испуњен, сматра се да нема основа за поступање
Омбудсмана због ће Ваша притужба бити одбачена, а Ви обавештани о разлозима за
одбацивање.
Изузетно, уколико неки од ових услова није испуњен омбудсман може Вас позвати да
притужбу допуните. У случају да то не учините, ваша притужба биће одбачена.
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Можете ли имати штетне последице због обраћања омбудсману?
Грађани не могу бити изложени кривичној, прекршајној, дисциплинској или било којој
другој одговорности односно санкцији због тога што су се у циљу заштите и остварења својих
права и интереса обратили омбудсману или пружили информације од значаја за поступак који
Омбудсман води, осим уколико није реч о прутужби посебно увредљиве или претеће
садржине.
Шта се сматра злоупотребом права на обраћање омбудсману?
Како се поступак по поднетим притужбама или по сопственој иницијативи води
првенствено у јавном интересу – интересу успостављања законитог и правилног поступања
органа власти и остваривања права грађана, то се свако понашање подносиоца притужбе које
је очигледно супротно сврси права на обраћање Омбудсману и које спречава његово прописно
функционисање или прописно вођење поступка сматра злоупотребом права на обраћање
Омбудсману.
„Злоупотреба“ је стандард, појам чију садржину је немогуће и непотребно тачно и
таксативно дефинисати, односно набројати, већ се цени у сваком конкретном случају
коришћењем разума, оправданих очекивања, искуства, околности конкретног случаја,
посебности конкретног притужиоца и других критеријума примерених демократском
друштву. Тако на пример, понашање које би се могло оценити као злоупотреба коју чини
грађанин који поседује високо правничко образовање, не мора нужно бити цењено као
злоупотреба ако буде учињено од стране правног лаика.
Примери понашања које би се могло окарактерисати као „злоупотреба“ права на
подношење притужбе су: изношење нетачних чињеница и подношење фалсификованих
документа, или на други начин показивање намере да се створи погрешна представа о неком
догађају који је предмет притужбе; прикривање дела чињеница или битних околности (које
не иду у прилог подносиоцу притужбе) а које су му познате и свестан је њиховог значаја;
учестало подношење неоснованих притужби, тј. притужби које су у суштини
истоветне са притужбом коју је ова служба већ разматрала и обавестила притужиоца о
свом ставу поводом ње; постављање реторичких, општих питања која умногоме
превазилазе сврху законом прописаног обраћања органу; грубо вређање Републике Србије и
њених грађана; подношење притужби са увредљивим или претећим садржајем и сл.
Која су то начела добре управе?
Начела добре управе по Заштитнику грађана РС 47
Добра управа
Грађани плаћају и с пуним правом
очекују добру управу.
„Добра“ управа:
 поступа искључиво по закону
 стручно и ефикасно одговара на
захтеве грађана,
 окренута је потребама грађана и
њиховом испуњавању,
 отворена је и лако доступна грађанима,
 према грађанима поступа са
уважавањем и пажњом,
 прихвата и исправља сопствене грешке ,
 не наноси штету грађанима,
 једнако поступа са грађанима у истим
или сличним ситуацијама,
47

Лоша управа
Лоша управа не поштује достојанство
и права грађана.
„Лоша“ управа:
 не поштује закон,
 не поштује прописани поступак,
 неоправдано дуго води поступак,
 не извршава донете одлуке,
 злоупотребљава овлашћења или права
 инсистира на сопственој безгрешности
(не признаје своје грешке),
 неједнако поступа према грађанима
(дискриминише грађане),
 затворена је за јавност и грађане
 „неухватљива“ је,
 грађанин се пред њом осећа немоћним
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не дискриминише грађане (без обзира
на националну припадност, пол, расу,
боју коже, етничко и социјално
порекло, језик, религијско уверење,
став и мишљење, политичко
опредељење, припадност националним
мањинама, имовину, године, сексуално
опредељење, место рођења,
способности),
не злоупотребљава своја овлашћења,
независна је и непристрасна,
штити приватност података грађана,
благовремено поступа по захтевима
грађана.









да оствари и заштити своја права,
бежи од своје надлежности и преноси
је на другога,
не усклађује рад са другим органима
управе,
„шета грађане од шалтера до шалтера“,
код грађана изазива непријатност,
збуњеност и додатне материјалне
трошкове,
неоправдано поставља нове захтеве за
остваривање неког права грађана,
не пружа грађанима могућности да
прате ток предмета.

Концепт добре управе по ЕУ48, њени главни аспекти и елементи:
1. фер избори, представљање и учешће грађана у одлучивању,
2. управа која одговара на потребе грађана,
3. ефикасност и делотворност,
4. отвореност и транспарентност,
5. владавина права,
6. етички кодекс,
7. стручност и капацитети,
8. иновативност и отвореност за промене,
9. одрживост и дугорочна оријентација,
10. одговорно финансијско управљање,
11. људска права, културна разноликост и социјална кохезија,
12. одговорност, и
13. родна равноправност на локалном нивоу.

48

European Code of Good Administrative Behaviour, European Parliament, 2001.
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10. ПРИНЦИП ДОБРЕ УПРАВЕ (GOOD ADMINISTRATION)49
Од настанка савремене правне државе до данас, управа је као динамичка појава која
се стално мења и развија, прошла неколико фаза. Од концепта „управе као власти“ који је
полазио од односа надређености државних органа према грађанима, у којем је грађанин
посматран као поданик који је дужан да слепо извршава наређења власти, односно управе,
јер ће у супртоном бити санкционисан или кажњен, до преображаја концепта јавног права
који је довео до схватања да се се управа посматра као „сервис грађана“ и јавна служба, а
касније и регулатор друштвених процеса, прошло је више од 200 година.
Овај „преображај“ је подразумевао да јавна управа не обавља своје послове само
„наређивањем“, „применом принуде“, заповедањем и ауторитативним одлучивањем, већ
првенствено вршењем одговарајућих услуга и делатности од интереса за све грађане, старањем о
стању у одређеним областима, односно подстицањем и усмеравањам развоја у њима и
обликовањем јавних политика у интересу грађана. То је подразумевало и значајно ширење
„организације“ јавне управе. Њу више не чине само органи државне управе попут на пример,
министарстава, завода, пореских и царинских управа и др. или покрајинска, општинске и градске
управе, већ и све други субјекти који врше „послове“ управе, а којима је законом поверено вршење
управних јавних овлашћења (послова управе), попут, на пример, комуналних предузећа, јавних
предузећа, школа, болница, позоришта, музеја, центара за социјални рад, здравствених установа и
др.
Овај преображај, довео је и до потребе да управа „као сервис грађана“, обавља управне
послове у складу са правилима о добром и уредном вршењу управе, а неправилност понашања
која су супротна тим правилима, као што су неблаговремено поступање и спорост,
непредузимање мера, пристрасност, различите ситне или друге неправде, шиканирање и
друге некоректности у односима према грађанима, односно све оно што се подразумева под
„лошом управом“ (maladministration), мора да буде елиминисано и спречено.
Принцип добре управе је принцип рада савремене јавне управе којим се тежи да грађанима
пружи већу сигурност у њиховим односима са управом, односно њеним службеницима, тако што
се успостављају додатна правила и принципи понашања управе према грађанима, која не
користи свој „доминанти положај“, већ га усмерава ка грађанима и остваривању њихових права и
правних интереса, јер је у демократији, грађанин „врховни господар“. Зато се у савременој
правној држави тражи не само законитост поступања јавне управе већ и правилност, односно
пракса праведног, пристојног и доброг поступања управе, која је антипод њеног лошег
поступања.
Лоше поступање, не мора нужно да значи да је оно и незаконито. Међутим, развој
демократије је захтевао, да рад управе буде не само законит (легалан) већ и легитиман са
становишта друштвене оправданости. Поступање управе данас обухвата и законитост (легалност)
и правилност у претходно поменутом контексту. Зато је било потрено пронаћи најбољи начин
искорењивања таквих неправилности и праксе лоше управе.
Концепт „добре управе“ развијен је од деведесетих година прошлог века у УН, Савету
Европе и другим међународним организацијама. Ове организације су сачиниле листу принципа
којима јавна управа и јавни службеници треба да се руководе како би се успоставили стандарди
добре управе. Колико је питање „добре управе“ значајно, показује и Повеља о основним правима
Европске уније (2000), којом је оно признато као једно од основних права грађана Уније.
У данашњем свету, велики значај у контроли правилности рада органа управе и
искорењивању лоших пракси поступања према грађанима, као и у формулисању принципа
доброг и правилног поступања, њиховој афирмацији и указивању на њихово кршење, има
49
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институција омбудсмана (у Србији је то Заштитник грађана). Ова институција се показала као
орган који ефикасно „продире“ у зачаране бирократске кругове, и између осталог, поред
законитости, обезбеђује и отклањање пракси и последица неправилности и лошег управног
поступања. У Србији је ова институција међутим, настала тек пре неколико година. Ефекти рада
овог независног државног органа у искорењивању пракси лоше управе постају све значајнији.
Треба скренути пажњу да институција омбудсмана, поред Заштитника грађана на централном
нивоу, постоји и у Аутономној покрајини Војводина (Покрајински омбудсман) и у 20 градова и
општина (јединица локалне самоуправе) у Србији.
У Србији, поступања и праксе органа јавне управе којима се одступа од принципа добре
управе су још увек веома чести. Лоша управа се у пракси манифестује на различите начине.
Један од најчешћих „аката“ лоше управе је „ћутање администрације“. Са овом
манифестацијом лоше управе сусрео се велики број грађана Србије. Реч је о ситуацији када орган
управе не донесе решење којим се одлучује о праву одређеног лица у року који је предвиђен
законом. На пример, поводом захтева једне грађанке Лесковца, Градска управа за привреду у овом
граду, ни након четири године није одлучила о њеној жалби на управни акт којим је претхоно било
решено о њеним правима и обавезама. Друга грађанка је више од пет месеци „чекала“ да
Републички фонд ПИО, Филијала Београд, донесе решење којем је ова Филијала, требало само да
утврди да је она претходно већ испунила услове за остваривање овог права. Иако је поменута
грађанка више пута усмено захтевала од службеника да је обавести о току поступка, она ни у
једном моменту није добила праву информацију о томе. У једном другом, сличном случају,
грађанин је чекао пуне две године на доношење решења о старосној пензији. У једном периоду,
Сектор за имовинско правне послове Министарства финансија није доносио решење, као
другостепени орган у управном поступку о имовинским правима грађана (изузимање земљишта,
експропријација и сл), јер решење није имао ко да потпише. Могли би на овом месту да наведено
и бројне друге примере оваког шиканирања грађана у погледу остваривања њихових права.
Међутим, морамо поменути и друге ситуације лошег поступања управе.
Неизвршење правноснажних и коначних одлука од стране органа управе, било
сопствених, било других надлежних органа, такође се сматра „лошим поступањем
администрације“. Оно што се често као пример апострофира јесте непоступање органа локалне
самоуправе у случајевима у којима је надлежни орган донео решење о рушењу објекта
изграђених без грађевинске доволе или објеката који су грађени на основу грађевинске
дозволе, али је током градње дошло до одступања. Ова решења се нису спроводила ни након
више година, или су извршавана крајње спорадично и селективно, без јасно утврђених
критеријума за спровођење извршења односно рушења објеката. Велики број грађана сусреће се са
још апсурднијом ситуацијом незивршења судских одлука од стране органа управе.
Правдање органа лошом организацијом посла такође је „лоша управа“.
Карактеристично обележје „лоше управе“ је правдање пропуштања органа управе и службених
лица да се баве суштином управне ствари, услед лоших процедура, неодговарајуће унутрашње
организације посла и других тешкоћа и нерешених питања у оквиру администрације. У једном од
таквих случајева, Министарство правде је „загубило“ захтев странке на путу између Управе за
заједничке послове која води Писарницу и Министарства правде, а министарство затим, није
показало додатне напоре да изађе у сусрет странци, иако је од подношења „изгубљеног“ захтева, у
том моменту, прошло више од годину и по дана.
Одсуство међусобне сарадње између различитих органа у поступку остваривања или
заштите права грађана, је лоше поступање. У више случајева, правилност, а преко ње ни принцип
добре управе, нису били остварени услед недостатка сарадње између органа управе и/или
установа, чиме су пропустили да обезбеде брзо и квалитетно решавање проблема грађана и
отклањања пропуста у раду.
Синдром „ниског шалтера“ још један је веома чест случај манифестације „лоше управе“
са којим се суочавају грађани Србије. Ова ситуација постоји када пријемне службе органа управе и
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установа одбијају да приме захтеве грађана, при чему службеници писарнице, иако за то нису
овлашћени, одбијање пријема захтева образлажу правним недостацима поднеска грађана.
Недоследно и неједнако поступање према грађанима у истој или сличној ситуацији,
јесте акт „лоше управе“, јер су органи управе дужни, да у оквиру својих законских надлежности,
поступају по захтевима грађана на доследан начин, односно једнако према свим грађанима који су
у истој или сличној ситуацији. Бројни су случајеви када „лоша администрација“ не може да се
„подведе“ у претходну типологију и категорију. Разлог за то јесу бројне и различите области јавне
управе, за које се „везују“ специфични случајеви „лоше управе“. На пример, у области здравства и
здравствене заштите, један од случајева „лоше управе“ био је злоупотреба допунског рада у
Институту за онкологију Војводине, у коме је лечење домаћих осигураника од малигних обољења
било организовано кроз допунски рад, што је значило да иако је то лечење било обухваћено
обавезним здравственим осигурањем, пацијенти су га сами плаћали. Други специфичан случај је
неадекватна заштита података о личности пацијената, па се у здравственим установама још увек
често дешава да се дијагнозе, налази и лекарски извештају о пацијенту, буду доступни широком
круга лица као и да се из здрвствене установе прослеђују различитим субјектима, који на то немају
право.
Заштитник грађана још у јуну 2010. године, сачинио је Кодекс добре управе. Њиме су
били обухваћени бројни принципи, под којима се подразумевају стандарди добре управе, као на
пример, принцип: легалитета; поштовања једнакости грађана пред законом и забране
дискриминације; сврсисходно, сразмерно, непристрасно, објективно, доследно, пажљиво и учтиво
поступање према грађанима; поштовање разумних очекивања грађана, исправљање пропуста од
стране органа и службеног лица и др.
У искорењивању пракси „лоше управе“, треба поменути и Кодекс понашања државних
службеника. Професионални, политички неутрални и едуковани државни службеник, морао би,
ради заштите интереса саме професије поступати по овим етичким стандардима, јер поступање по
њима афирмише и принцип добре управе. Кодекс је донет још 2008. године, али Високи
службенички савет морао је до сада да учини знатно више у циљу испуњења етичких норми које су
у њему садржане.
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11. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ РАДА ОМБУДСМАНА У 2020. ГОДИНИ
Омбудсман у току 2020. године планира активности обилазака месних заједница, основних
и средњих школа на територији града Краљева, како би се послови из надлежности Омбудсмана
обављали ефикасније, ближе месту становања и рада грађана и како би на тај начин обезбедили
бољу доступност институције грађанима. Такође, мотив оваквог поступања Омбудсмана јесте и
чињеница да се на овај начин грађани, деца и млади, боље едукују и информишу о својим правима
и надлежностима и начину рада Омбудсмана, али се уједно боље и свеобухватније Омбудсман
упознаје са њиховим проблемима.
Како би ефикасније обављао свој рад, Омбудсман ће тежити да има сопствену интернет
страницу, на који начин би акта која доноси у оквиру своје надлежности била транспарентна, тј.
доступна грађанима, и на који начин би се грађани лакше информисали у вези са својим правима и
начину рада Омбудсмана, а самим тим и испоштовао принцип Е-управе.
Потребно је да Град Краљево, као послодавац, за потребе службе Омбудсмана обезбеди
једно службено возило и да се у буџету града издвоје посебна средства, као посебна ставка, за рад
Обудсмана, на који начин би ефикасније обављао своје задатке и гарантовала независност у свом
раду.
У наредном периоду Омбудсман планира да успостави бољу сарадњу са надлежним
локалним, републичким, и међународним институцијама и организацијама цивилног друштва од
значаја за рад Омбудсмана и информисање становништва. Посебно се издваја значај СКГО, као и
међународних партнера, попут: ЕУ, УНДП, SIDA, ЈИЦА итд. Кроз партнерски однос и будуће
заједничке пројекте, радиће се на успешнијем позиционирању Локалног омбудсмана, а што ће као
крајњи резултат имати бољу услугу, квалитетније животно окружење и ефикаснију заштиту права
грађана.
Такође, а у складу са могућим пројектима, акценат ће бити на профилисању и инсистирању
права становништва са посебним истицањем осетљивих категорија лица - деце и младих, особа са
инвалидитетом, старијих особа, припадника националних мањина, болесних, социјално угрожених
итд...
Сарадњом СКГО и МДУЛС, а на основу усвајеног Закона о изменама и допунама Закона о
локалној самоуправи у јуну 2018. године, ради се све више на развоју међуопштинске сарадње, и
то на унапређењу и успостављањњу системског нормативног оквира за њу. Пракса држава ЕУ је
показала да МОС може допринети како унапређењу квалитета услуга локалне самоуправе, тако и
уштедама у њиховом спровођењу, тако да постоји могућност за потписивање споразума
међуопштинске сарадње увези са оснивањем заједничке службе локалног омбудсмана (Краљево,
Кнић, Врњачка Бања и Рашка).50
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http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2228/skgo-izradila-modele-sektorskih-sporazuma-za-uspostavljanjemedjuopstinskesaradnje?fbclid=IwAR1UxjfWjeiLB0SC4whZw3FbtaAzsGuOwMSbmiLIMPfENk4WgoNLigfVqH
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