
ПОЗ ВРСТА РАСХОДА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
КРАЉЕВА

Д ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (425000)

Д.1 Редовно одржавање јавних путева у надлежности ЛС (улице и општински путеви) и 
некатегорисаних путева у границама ГУП Краљево

85.000.000,00

Д.2 Редовно одржавање улица, које су у исто време и делови државних путева 10.000.000,00

Д.3 Редовно одржавање јавних путева у надлежности ЛС и асфалтираних 
некатегорисаних путева ван граница ГУП Краљево

80.000.000,00

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

Д.5 Периодично одржавање јавних путева у надлежности ЛС (општинских путева и 
улица) у насељу

35.000.000,00

Д.6
Инвестиционо одржавање ојачањем коловозне конструкције улица и 
некатегорисаних путева уз 15% учешћа грађана по Одлукама НО Дирекције 
донетих на предлог МЗ

41.000.000,00

Д.7

Инвестиционо одржавање ојачањем коловозне конструкције улица и 
некатегорисаних путева у сврху подстицаја призводно-привредних активности и 
развоја сеоског туризма по Одлукама НО Дирекције донетих на предлог Градског 
већа

5.000.000,00

Д.8 Унапређење светлосне сигнализације на раскрсници улице Војводе Путника и 
Милоша Великог и раскрсници улица Војводе Путника, Пљакина и Београдска

1.700.000,00

Д.9
Унапређење светлосне сигнализације на раскрсници улица Димитрија Туцовића, 
Војводе Путника, Доситејева, раскрсници улица Димитрија Туцовића, Хајдук 
Вељкова и раскрсница Димитрија Туцовића, Октобарских жртава

3.500.000,00

Д.10 Одржавање атмосферске канализације (чишћење колектора и сливника 
атмосферске канализације)

12.000.000,00

Д.11 Одржавање јавног осветљења (замена сијалица, поправка или замена арматура) 12.000.000,00

Д.12 Одржавање стубова јавног осветљења (замена оштећених и фарбање постојећих 
стубова јавног осветљења)

3.000.000,00

Д.13 Измештање командних ормана за управљање ЈО из ТС у циљу побољшања 
енергетске ефикасности

3.000.000,00

Д.14 Одржавање градских фонтана и градских чесми 1.000.000,00

Д.15 Реконструкција-санација косине изнад шеталишта на левој оболаоутврди реке 
Ибар, од Дома технике према Чибуковцу

2.000.000,00

Д.16 Санација и одржавање постојећег урбаног мобилијара и набавка новог мобилијара 
(парковски инвентар, градски сат, јарболи, информативни панои....)

2.000.000,00

Д.17 Редовно одржавање путних прелаза у нивоу преко пруга на јавним путевима у 
надлежности ЛС (улице и општински путеви) и некатегорисаним путевима

8.400.000,00

Д.18
Одржавање путних прелаза у нивоу преко пруга, на  јавним путевима у 
надлежности ЛС (улице и општински путеви) и некатегорисаним путевима према 
програму ЈП Железнице Србије

1.100.000,00

Д.19 Хитне интервенције на заштити нерегулисаних корита водотокова II категорије, по 
указаној потреби

6.000.000,00

Д.20 Уређење и одржавање плаже поред Ибра у Краљеву 1.500.000,00
Д.21 Уређење и одржавање плаже поред Ибра у Матарушкој Бањи 1.000.000,00

Д.22 Инвестиционо одржавање тротоара, јавне расвете и дрвореда (Београдска улица, 
Улица Х.Маричића, Обилићева и др.)

5.000.000,00

Д.23 Реконструкција простора за постављање судова за смеће 3.000.000,00

Д.24 Реконструкција, санација и текуће одржавање дечијих игралишта и теретана на 
отвореном 

3.500.000,00

Д.25 Санација постојећих демонтираних надстрешница и њихово постављање на 
изграђеним БУС стајалиштима на мрежи јавних путева. 

500.000,00

Д.26 Израда прикључних инсталација водовода и канализације за магацински простор за 
потребе Црвеног крста на К.П. 5297/111 КО Краљево

300.000,00

Д.27 Санација споменика са израдом пројекта санације 600.000,00

Д.28 Санација градске депоније и радови на припреми новог позајмишта материјала 12.000.000,00
Д.29 Уклањање графита и заштита од поновног исписивања на јавним површинама 500.000,00

Д.30 Уговорене обавезе из претходног планског периода 2.500.000,00

Д.31 Активности на текућим поправкама и одржавању (радови и услуге) које се реализују 
по одлукама НО Дирекције за планирање и изградњу "Краљево"

2.000.000,00

УКУПНО Д: 359.100.000,00


