ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
„КРАЉЕВО“

ИЗВЕШТАЈ
О ПОСЛОВАЊУ ЗА ПЕРИОД 1-12/2020. ГОДИНЕ

Краљево
јун 2021.

I УВОДНИ ДЕО
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ је правни следбеник Јавног
предузећа Дирекција за планирање и изградњу „Краљево“ и основано је у циљу обезбеђења
техничко-технолошког и економског јединства за стварање услова јединственог планирања и
уређења простора, уређивања грађевинског земљишта као добра од општег интереса,
обезбеђење услова за обављање и контролу комуналних делатности од општег интереса, израду
урбанистичко-планске докумантације и др.
Наведене делатности под различитим називима и облицима организовања у Општини
Краљево обављају се од 1968.год. ( СИЗ-ови, Фондови, Завод за урбанизам, Краљево инвест и
др.).
По садашњем називу Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“
послује у складу са Одлуком о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за уређивање
грађевинског земљишта Краљево (Службени лист града Краљева број 25/2016 и 27/2016) којом
је Јавно предузеће основано у циљу обављања дела послова локалне самоуправе послова и
којом се овом јавном предузећу признаје искључиво право уређивања грађевинског земљишта на
територији града Краљева.

II ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Садашња делатност предузећа је следећа:
 израда планске документације (просторни и урбанистички планови);
 израда урбанистичко техничке документације (урбанистички пројекти, пројекти
парцелације и препарцелације, елаборати геодетских радова);
 организовање и спровођење урбанистичких, архитектонских и других конкурса;
 обезбеђивање земљишта у сврху изградње објеката;
 израда нацрта средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта;
 организовање израде техничке документације и техничке контроле;
 обављање стручног надзора над чишћењем и прањем јавних површина;
 обављање стручног надзора над зимским чишћењем тргова и пешачких стаза;
 обављање стручног надзора над одржавањем јавних зелених површина;
 послови управљача пута;
 организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и
заштити јавног пута;
 уступање радова на одржавању јавног пута;
 планирање изградњa, реконструкције, одржавање и заштите јавног пута;
 означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима;
 послови предвиђени одлукама Скупштине града
 технички, правни, финансијски, административни и други стручни послови...
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III ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији са описом послова у Jaвном
предузећу за уређивање грађевинског земљишта планирање и изградњу „Краљево“ формиране
су следеће организационе целине:
1. Директор
2. Сектор за правне и опште послове:
-служба за правне и опште послове
- служба за јавне набавке и архиву
3. Сектор за економске послове
-служба за економске послове
4. Технички сектор:
- служба за инвестиције
- служба за одржавање комуналне инфраструктуре
5. Сектор за урбанизам и геодезију:
- служба за геодезију и ГИС

IV КАДРОВСКА СТРУКТУРА И ЗАРАДЕ
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, распоређено је по
секторима и одељењима укупно 64 радника (60 на неодређено време, 4 на одређено време)
следеће квалификационе структуре:

Табеларни преглед броја запослених и зараде запослених
Р.
бр

Стручна спрема

1.

Висока стручна
спрема
Виша
стручна
спрема
Средња стручна
спрема
Нижа стручна

2.
3.
4.

Број
Просечна зарада
запосл.
2019
2019.г. Бруто
Нето

Број
Просечна
Просечна
запосл. бруто зарада нето зарада
2020.
2020.
2020.

38

91.929,42

65.972,10

40

101.027,50

72.453,50

7

66.509,76

47.983,98

6

74.550,00

53.891,25

12

59.330,52

43.120,68

12

66.746,75

48.422,50

6

46.588,50

34.291,92

6

51.642,50

37.835,00
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Образложење
Исказани износ зараде садржи топли оброк, регрес и минули рад, као и зараду директора.
Зарада директора је садржана у броју запослених радника са високом стручном спремом.
Просечна зарада у фирми за 2020. годину износи
 просечна бруто зарада – 86.217,25 динара
 просечна нето зарада - 62.070,75 динара
Просечна зарада у фирми за 2019 годину износила је:
- просечна бруто зарада – 78.353,94 динара
- просечна нето зарада - 56.466,48 динара
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4.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА 01.01.-31.12.2020.
А) РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА:
индекс
Реализација
План 2020 Реализација
2019
6/5

Редни
број

ОПИС

План 2019

1

2

3

1

Приходи од продаје готових производа
и услуга на домаћем тржишту

98,740,000.00

87,949,041.01 102,970,000.00 93,099,079.33

УКУПНО:

98,740,000.00

87,949,041.01 102,970,000.00 93,099,079.33
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5

6

7
90.41
90.41

Б) РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА:
Редн
и
бр ој

ОПИС

План 2019

Реализација
2019

План 2020

Реализација

индекс

1

2

3

4

5

6

6/5
7

А

Трошкови материјала и др.(51)

1

Гор иво и мазиво

850,000.00

654,13 5.18

85 0,000.0 0

4 09,955.26

48 .23

2

Електр ична енер гија

700,000.00

476,69 3.51

60 0,000.0 0

5 10,785.54

85 .13

3

Тр ошкови воде

80 ,000.00

54,05 6.15

8 0,000.00

47,321.16

59 .15

4

Тр ошкови гр ејања

1,200,0 00.00

1,191,651.98

1,25 0,000.0 0

1,344,9 64.99

107 .60

5

ХТЗ опр ема

50 ,000.00

38,39 9.98

5 0,000.00

25,643.33

51 .29

6

Ау тогу ме

40 ,000.00

38,68 8.00

4 0,000.00

19,776.00

49 .44

7

Канцеларијски матер ијал

800,000.00

446,77 7.80

80 0,000.0 0

4 28,295.00

53 .54

8

Стр у чна литер ату р а

150,000.00

126,00 3.93

15 0,000.0 0

1 51,004.99 100 .67

9

Алат и ситан инвентар

10

М атер ијал за одр жавање хигијене

Б

Трошкови зарада и накнада зарада (52)

1

Бру то зараде запослених

2

Допр инос на зар аде на тер ет послодавца

3

Умањење зар ада 5%

УКУПНО:

УКУПНО:

20 ,000.00

13,21 7.49

2 0,000.00

46,450.00 232 .25

120,000.00

81,06 4.60

12 0,000.0 0

1 33,838.34 111 .53

4,010,0 00.00

3,120,688.62

3,96 0,000.0 0

3,118,0 34.61

78 .74

61,400,000.00 57,97 8,50 5.66

6 5,040,000.00 63,1 69,902.60

97 .12

11,000,000.00

9,943,316.00

1 1,160,000.00 10,5 18,197.57

94 .25

2,800,0 00.00

2,659,018.13

75,200,000.00 70,58 0,83 9.79

5

0.00
7 6,200,000.00 73,6 88,100.17

# ##
96 .70

Редни
број

ОПИС

План 2019

Реализација
2019

План 2020

Реализација

1

2

3

4

5

6

В

Остали лични расходи(52)

1
2

10

Трошкови уговора о делу
Накнада члановима НО
Отпремнина приликом одласка у пензију
Накнаде по социјалном програму
Јубиларне награде
Помоћ запосленима
Превоз радника на посао и са посла
Дневнице у земљи
Накнада за привремене и повремене
послове
Породиљско боловање

11

Учешће у финансирању инвалида

12

Остали лични расходи

3
4
5
6
7
8
9

УКУПНО:

Г

Трошкови производних услуга (53)

1

Птт услуге
Трошкови телефоније
Трошкови интернета
Текуће одржавање
Трошкови оглашавања на медијима
Трошкови рекламног материјала
Трошкови комуналних услуга- смеће
Трошкови осталих услуга

2
3
4
5
6
7
9

УКУПНО:

Д

Трошкови амортизације(54)

1

Трошкови амортизације
Трошкови резервисања

2

6/5
7

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

1,200,000.00

1,197,877.00

1,200,000.00

1,193,466.00

99.46
88.63

600,000.00

585,478.00

600,000.00

531,781.00

1,000,000.00

364,568.00

1,000,000.00

0.00

0.00

1,100,000.00

1,062,489.66

600,000.00

425,068.00

70.84

350,000.00

205,464.00

350,000.00

279,156.00

79.76

1,000,000.00

809,221.00

1,000,000.00

765,955.00

76.60

250,000.00

243,620.00

250,000.00

84,232.63

33.69

600,000.00

540,473.78

600,000.00

554,956.08

92.49

0.00

0.00

850,000.00

892,298.46

950,000.00

0.00
980,745.13

103.24

###

3,300,000.00

2,883,093.28

3,300,000.00

3,165,023.00

95.91

10,400,000.00

8,784,583.18

10,000,000.00

7,980,382.84

79.80

60,000.00

57,105.36

60,000.00

49,446.68

82.41

750,000.00

488,183.82

750,000.00

532,676.62

71.02

100,000.00

54,600.00

100,000.00

23,832.15

23.83

1,000,000.00

662,130.05

1,000,000.00

996,191.78

99.62

200,000.00

70,000.00

200,000.00

0.00

0.00

150,000.00

149,650.00

200,000.00

149,425.00

74.71

50,000.00

54,365.41

50,000.00

59,307.72

118.62

50,000.00

130,616.00

200,000.00

141,028.00

70.51

2,360,000.00

1,666,650.64

2,560,000.00

1,951,907.95

76.25

1,350,000.00

1,013,484.90

1,200,000.00

849,946.37

70.83

1,013,484.90

1,200,000.00

849,946.37

70.83

0.00

УКУПНО:

индекс

1,350,000.00

6

###

Редни
број

ОПИС

1

2

План 2019
3

Реализација
План 2020
2019
4

5

Реализација

%
6/5
7

6

Ђ Нематеријални трошкови(55)
280,000.00

205,000.00

210,000.00

170,000.00

80.95

250,000.00

0.00

350,000.00

150,528.00

43.01

250,000.00

218,000.00

250,000.00

224,000.00

89.60

100,000.00

40,800.00

100,000.00

32,675.00

32.68

280,000.00

205,748.46

280,000.00

252,574.70

90.21

80,000.00

67,380.00

80,000.00

77,600.00

97.00

300,000.00

270,000.00

300,000.00

299,200.00

99.73

500,000.00

387,399.57

500,000.00

337,036.45

67.41

180,000.00

169,814.95

180,000.00

104,739.65

58.19

300,000.00

259,528.00

300,000.00

250,361.34

83.45

300,000.00

266,336.96

300,000.00

260,163.58

86.72

200,000.00

23,800.00

200,000.00

18,400.00

9.20

13

Трошкови ревизије
Трошкови здравствених услуга
Трошкови одржавања софтвера
Трошкови стручног усавршавања
Репрезентација
Издаци за 8.март
Поклони деци запослених
Премија осигурања
Трошкови платног промета
Чланарине коморама и лиценце
Трошкови пореза
Судске, административне и др.таксе
Обележавање дана предузећа

100,000.00

100,000.00

100,000.00

19,020.00

19.02

14

Остали нематеријални трошкови

200,000.00

206,397.36

200,000.00

169,356.90

84.68

3,320,000.00 2,420,205.30

3,350,000.00

2,365,655.62

70.62

1,500,000.00

516,522.75

34.43

500,000.00
0.00
500,000.00
Трошкови судских спорова
50,000.00
0.00
50,000.00
Пенали и казне
0.00
0.00
100,000.00
Донације и спонзорства
50,000.00
0.00
50,000.00
Остали непословни расходи
УКУПНО: 1,100,000.00 894,571.36 2,200,000.00
УКУПНИ РАСХОДИ: 97,740,000.00 88,481,023.79 99,470,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90,000.00

90.00

12,000.00

24.00

618,522.75

28.11

90,572,550.31

91.06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

УКУПНО:

Е
1
2
3
4
5

Остали непословни и ванредни
расходи
Накнада штете трећим лицима

500,000.00

894,571.36
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У табеларном прегледу извештаја о реализацији финансијског плана Јавног предузећа за
уређивање грађевинског земљишта "Краљево" за 2020 год. приказан је план прихода који износи
102.970.000,00 и реализација у износу од 93.099.079,33 динара (90,41%), као и све промене по
групама расхода и то: трошкови материјала (51); трошкови зарада и накнада зарада (52); остали
лични расходи (52); трошкови производних услуга (53); трошкови амортизације (54);
нематеријални трошкови (55) и остали непословни и ванредни расходи (57).
Што се тиче укупног плана расхода, планирани су у износу 99.470.000,00 динара, а
реализовани 90.572.550,31 динара (91,06%).
Трошкови материјала (51) су планирани у износу 3.960.000,00, а реализовани у износу од
3.118.034,61 динара (78,74%). Овој групи трошкова припадају: трошкови горива и мазива,
електричне енергије, трошкови воде, грејања, ХТЗ опреме, аутогума, трошкови канеларијског
материјала, стручне литературе, трошкови алата и ситног инвентара, трошкови материјала за
одржавање хигијене.
Трошкови зарада (52) и накнада зарада су планирани у износу 76.200.000,00, а реализовани у
износу 73.688.100,17 динара што је 96,70% у односу на план.
Остали лични расходи су планирани у износу од 10.000.000,00 динара, а реализовани са
79,80%, односно 7.980.382,84 динара и у односу на 2019. годину дошло је до смањења ових
трошкова. Расходи који су плаћени са ове групе су: накнада члановима НО, отпремнине за
одлазак у пензију, јубиларне награде, помоћ запосленима, превоз радника, дневнице за службена
путовања, привремени и повремени послови, учешће у финансирању инвалида и остали лични
расходи.
Код трошкова производних услуга (53) реализација је 76,25% у односу на план који је за
2020. годину 2.560.000,00 динара. Трошкови телефоније су реализовани 71,02% интернет
23,83%; текуће одржавање машина и опреме 99,62%, а трошкови рекламног материјала 74,71%
од плана. У односу на 2019. годину дошло је до малог увећања ове групе трошкова.
Трошкови амортизације (54) су реализовани 70,83%. у односу на план и мањи су од истих
трошкова у 2019. години.
Нематеријални трошкови (55) су реализовани у иносу 2.365.655,62 динара ( 70,62%). У
нематеријалне трошкове спадају: трошкови ревизије, здравствених услуга, одржавање софтвера,
стручно усавршавање, репрезентација, поклони деци запослених, премије осигурања, трошкови
платног промета, лиценце, чланарине коморама, порези, судске и административне таксе,
обележавање дана предузећа.
Остали непословни и ванредни расходи (57) су реализовани у износу 618.522,75 динара, што
је 28,11% , а односе се на накнаде штете трећим лицима, судске спорове и донације и
спонзорства.
Напомена: У табели нису приказани трошкови пореза на додату вредност ( 17.679.006,14 дин.)
и трошкови за набавку основних средстава у износу 2.912.084,98 дин. и то за набавку рачунара
( 243.924,98 дин.), електронске опреме ( 245.600,00 дин.) и аутомобила ( 2.422.560,00 дин.).
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ДОПРИНОС ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2020.
1. Уређивање грађевинског земљишта

Урађени обрачуни

број
обрачуна
77

Задужење у динарима са
умањењем од 40%
25.043.687,00

Потврде (члан 11)

15

13.843,00

Обавештења за
простор грађевинског
земљишта за који се
не наплаћује
Укупно

22

7.981,00

114

25.043.687,00

нето површина
у м²
24.222,00

46.046,00

Приход града Краљева, по основу доприноса за уређивање грађевинског земљишта, за период
01.01.-31.12.2020. године је 21.768.388 динара, што је значајно више у односу на приход у 2019.
години који је износио 11.776.777,00 динара.
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ПРОГРАМСКО БУЏЕТИРАЊЕ

РЕАЛИЗАЦИЈА
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА
01.01.-31.12.2020.
УНИФОРМНИ ПРОГРАМИ, ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1
10

ПРОГРАМ 1

ПРОГРАМ 1
Урбанизам и просторно
планирање

Назив

Шифра 1101

План

Измене и
допуне
програма

2020

2020

478,580,000.00

453,561,304.00

01 приходи из
буџета

05 донације од
страних држава

0.00

318,511,000.00

07 трансфер од
другог нивоа
власти

15,000,000.00

08 донације од
физичких и
правних лица

0.00

10 примања од
домаћих
задуживања

0.00

13 нераспоређени
вишак прихода из
ранијих година

120,050,304.00

15 неутрошена
средства донација
из ранијих година

0.00

РЕАЛИЗАЦИЈА

169,551,381.49

Сектор Урбанизам и просторно планирање
Сврха

Планско одређивање праваца развоја
локалне средине и ефикасно
администрирање захтева за издавање
грађевинских дозвола

Програмске активности

Ек.
клас.

Шифра

0001

Назив

Просторно и урбанистичко планирање

План
2020
4,700,000.00

Измене и
допуне
програма
2020
6,500,000.00

01 приходи из
буџета

05 донације од
страних држава

6,500,000.00

0.00

Израда планских докумената са свим
пратећим пословима, пројеката
парцелације, препарцелације и
урбанистичких пројеката, геодетски
радови и друге специјализоване услуге
у функцији реализације Програма
уређивања грађевинског земљишта и
по појединачним захтевима, са
пренетим обавезама:
Просторни план града Краљева
Генерални урбанистички план Краљева 2020-2030
ПДР Центар града Краљева
ПГР Рибница
ПГР Рудно
ПГР Ушће у Ушћу

424

ПГР Гоч

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

ПГР Лађевци- варошица
Измена ПГР Матарушка Бања
Измена ПГР Центар- чибуковац ( локација
Симкине ливаде)
ПДР за гробље у Јарчујку
ПДР регулација корита реке Жутаје
ПДР водоснабдевање са Лопатнице
ПДР гробља у Кованлуку
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07 трансфер од
другог нивоа
власти

0.00

08 донације од
физичких и
правних лица

0.00

10 примања од
домаћих
задуживања

0.00

13 нераспоређени
вишак прихода из
ранијих година

0.00

15 неутрошена
средства донација
из ранијих година

0.00

РЕАЛИЗАЦИЈА

2,183,449.35

ПРОГРАМ 1
ПДР гробља у Ковачима
ПДР прикључка на аутопут у Адранима
Програм за постављање јавних тоалета
Програм урбане опреме
Остале специјализоване услуге у функцији
реализације Програма уређивања грађевинског
земљишта и по појединачним захтевима, са
пренетим обавезама

1,998,567.90

Измена ПГР Шеовац-Адрани
Послови на увођењу ГИС-а и обједињене
процедуре

424
Шифра

1,700,000.00

Назив
План

0003
425

Управљање грађевинским земљиштем

Измене и
допуне
програма

3,500,000.00

01 приходи из
буџета

184,881.45
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

РЕАЛИЗАЦИЈА

473,880,000.00

447,061,304.00

312,011,000.00

0.00

15,000,000.00

0.00

0.00

120,050,304.00

0.00

167,367,932.14

Текуће поправке и одржавање

38,000,000.00

38,350,000.00

38,350,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23,366,517.48

Хитне интервенције на заштити и уређивању
водотокова II реда, по указаној потреби

20,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00
19,893,800.16

Санација, одржавање и допуна постојећег
урбаног мобилијара (парковски инвентар, градски
сат, јарболи, информативни панои....)

4,000,000.00

Санација тротоара у улицама Хајдук Вељковој од
Ул.Цара Лазара до Димитрија Туцовића и Војводе
путника од Југ Богданове до АМД са пренетим
обавезама

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

Уређење и одржавање плаже и шеталишта
поред Ибра у Краљеву

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

Реконструкција седишта на Тргу српских
ратника

1,000,000.00

Санација школских и игралишта у месним
заједницама која су у својини града( пренете
обавезе)

Зграде и грађевински објекти
Израда техничке документације

4,000,000.00

4,000,000.00
1,479,528.00

1,993,189.32
1,000,000.00

1,000,000.00

350,000.00

350,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

374,380,000.00

347,211,304.00

212,161,000.00

0.00

15,000,000.00

0.00

0.00

120,050,304.00

0.00

138,219,894.52

82,500,000.00

82,500,000.00

67,500,000.00

0.00

15,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,339,600.00

Санација споменика (биста народних хероја) у
парку код Духовног центра

511

3,500,000.00

Пројектна документација за реконструкцију
тротоара у улици Хајдук Вељковој од улице Цара
Лазара до улице Димитрија Туцовића
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ПРОГРАМ 1
Пројектна документација за део саобраћајнице
на траси будуће северне обилазнице од градске
депоније до улице Алимпија Јанковића у Грдици
(пренете обавезе)
294,600.00
Пројекат Аутодромске улице
Пројектна документација за централну улицу у
Ушћу (пренете обавезе)

438,000.00

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)

249,000.00

Пројекат рехабилитације (реконструкције) Улице
Тике Коларевића од пружног прелаза до
прикључка на Ибарску магистралу у Адранима
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

30,000,000.00

35,000,000.00

35,000,000.00

Пројектна документација за мостове на
општинским путевима

540,000.00

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

483,000.00

Пројектна документација за предтретман
сирове воде на водозахвату изворишта Жичко
поље за потребе наливања инфилтрационих
базена
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ПРОГРАМ 1
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
Уговорене обавезе из претходног планског
периода на изради техничке документације

1,335,000.00

Изеада 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
Пројектна документација за водоснабдевање
Краљева са Лопатнице

30,000,000.00

30,000,000.00

15,000,000.00

Пројекат енергетске ефикасности опште
болнице у Краљеву

7,500,000.00

7,500,000.00

7,500,000.00

15,000,000.00

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

14

ПРОГРАМ 1
Пројектна документација реконструкције уличне
водоводне мреже у Матаругама-Растока

Пројектна документација водовода Студеница
Пројектна документација водовода Конарево
"Јанок-Прогорелица"
15,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

Пројектна документација водовода СирчаОпланићи- 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

511

Опремање 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

511

Заштита од вода
Регулација Сирчанске реке ( почетак радова)

46,000,000.00

26,000,000.00

26,000,000.00

14,000,000.00

14,000,000.00

14,000,000.00

12,000,000.00

12,000,000.00

12,000,000.00

20,000,000.00

0.00

0.00

43,000,000.00

43,000,000.00

43,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

0.00

0.00

15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,129,356.48

0.00

0.00

3,564,217.80

0.00

0.00

3,565,138.68

0.00

19,985,118.12

0.00

0.00

0.00

ПРОГРАМ 1
Регулацији леве обале Ибра у Краљеву од
“Старог Јасена” према бензинској пумпи у
Чибуковцу - заједничка изградња са ЈВП
"Србијаводе"

511

15,000,000.00

14,995,020.13
5,000,000.00

Регулација дела потока из горњег Чибуковца до
пропуста на Ибарској магистрали код бензинске
пумпе НИС-а

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

135,000,000.00

135,000,000.00

20,000,000.00

Изградња објеката спортске
инфрастуктуре

5,000,000.00

5,000,000.00
4,990,097.99

70,000,000.00

70,000,000.00

Наставак радова на реконструкцији атлетског
стадиона и спољашњих терена Фаза двапренете обавезе

30,000,000.00

30,000,000.00

0.00

Изградња ски лифта на Гочу

35,000,000.00

35,000,000.00

20,000,000.00

Партерно уређење јавних површина

67,880,000.00

60,711,304.00

55,661,000.00

6,000,000.00

0.00

0.00

880,000.00

880,000.00

880,000.00

Изградња пешаке стазе дуж бедема од Хале
спортова до Ушћа реке Рибнице у Ибар ( пренета
обавеза)

6,000,000.00

4,831,304.00

0.00

Изградња и реконструкција тротоара уз улице
Димитрија Туцовића ( испред парка код
железничке станице), Вука Караџића, Пећинска,
продужетак Стефана Филиповића иза школе,
пешачке стазе ка Шумарима

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

Завршетак изградње капеле и спомен чесме на
Спомен гробљу у Краљеву, са расветом

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

Изградња споменика Стефану Првовенчаном на
Тргу Светог Саве

20,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

Реконструкција, санација и текуће одржавање
дечијих игралишта и теретана на отвореном са
пренетим обавезама

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

1,781,000.00

0.00

0.00

0.00

Изградња паркинга иза зграде Основног суда са
техничким прегледом ( пренета обавеза)

Изгарадња војничке капеле на Чемерну

Објекти друштвених делатности

0.00

0.00

Изградња атлетског стадиона са пренетим
обавезама

Изградња јавног паркинга у Улици Драгослава
Богавца почетак радова (пренете обавезе)

511

15,000,000.00

Изградња деснообалног насипа у Жичком пољу
поред реке Ибар - заједничка изградња са ЈВП
"Србијаводе"

Затворени базен

511

15,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70,000,000.00

58,471,929.80

30,000,000.00

14,541,786.54

15,000,000.00

29,920,800.00

0.00

0.00

0.00

5,050,304.00

Земљиште

0.00

4,831,304.00

0.00

0.00

61,500,000.00

61,500,000.00

0.00

61,500,000.00

Саобраћајница- део градског прстена кроз
Црквине у Рибници
Саобраћајница – део градског прстена кроз
Сијаће поље
Аутодромска улица
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102,934,516.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,831,303.58

4,831,303.58

219,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

541

0.00

0.00

0.00
0.00

115,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,781,520.14

ПРОГРАМ 1
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
Улица XII кованлучка

60,000,000.00

60,000,000.00

0.00
2,059,500.00

60,000,000.00

Пренете обавезе из претходног планског
периода

67,783.00

Северна градска обилазница са потребним
прикључним 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 Ратина
Изградња саобраћајнице на к.п. Бр.3716/1 КО
Краљево
Змајевачка улица

2,514,000.00

Комплекс аутобуске станице
Наставак Улице Вука Караџића (к.п.бр. 2473/87
КО Краљево)

699,056.28

Обезбеђивање земљишта ради изградње јавне
саобраћајнице са недостајућом
инфраструктуром на кп бр.246/449 КО Ковачи са
прикључком на Жичку улицу, локације Воћареве
ливаде и за потребе реализације програма
изградње станова за припаднике снага
безбедности
Део Борачке улице (прилаз парцели 2373/5)
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ПРОГРАМ 1
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 објекта бунара у
циљу проширења изворишта водоснабдевања у
Ушћу

441,180.86

Експропријација к.п.бр.444/64 КО Кованлук за
потребе изградње улице
Комасација

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00
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ПРОГРАМ 2

ПРОГРАМ 2
Комунална делатност

Назив

Шифра 1102
Сектор Урбанизам и просторно планирање

Сврха

План
2020
279,350,000.00

Измене и
допуне
програма
2020
286,180,000.00

01 приходи из
буџета

05 донације од
страних држава

286,042,560.00

0.00

08 донације од
07 трансфер од
физичких и правних
другог нивоа власти
лица

0.00

137,440.00

10 примања од
домаћих задуживања

0.00

13 нераспоређени
вишак прихода из
ранијих година

0.00

15 неутрошена
средства донација из
ранијих година

0.00

РЕАЛИЗАЦИЈА

261,855,689.61

Пружање комуналних услуга од значаја за
остварење животних потреба физичких и правних
лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета,
обима, доступности и континуитета;
Одрживо снабдевање корисника топлотном
енергијом;
Редовно,сигурно и одрживо снабдевање водом за
пиће становника, уређивање начина коришћења и
управљања изворима, јавним бунарима и чесмама

Програмске активности
Шифра

Назив
План

0001
421

Управљање/одржавање јавним
осветљењем

05 донације од
страних држава

0.00

08 донације од
07 трансфер од
физичких и правних
другог нивоа власти
лица

0.00

137,440.00

10 примања од
домаћих задуживања

0.00

13 нераспоређени
вишак прихода из
ранијих година

0.00

15 неутрошена
средства донација из
ранијих година

0.00

РЕАЛИЗАЦИЈА

137,050,000.00

140,380,000.00

140,242,560.00

120,801,078.18

110,000,000.00

110,000,000.00

110,000,000.00

101,421,688.66

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

9,283,897.52

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

4,998,660.00

3,500,000.00

3,500,000.00

3,500,000.00

3,354,648.00

550,000.00

550,000.00

550,000.00

549,144.00

7,000,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

446,724.00

330,000.00

330,000.00

321,600.00

3,000,000.00

3,000,000.00

500,000.00

362,560.00

Текуће поправке и одржавањеобезбеђивање јавног осветљења
Одржавање јавног осветљења ( замена сијалица,
поправка или замена арматура)
Одржавање стубова јавног осветљења ( замена
оштећених и фарбање постојећих стубова јавног
осветљења)

511

01 приходи из
буџета

Стални трошак
Трошкови за утрошену електричну енергију јавног
осветљења и градских фонтана

425

Измене и
допуне
програма

Зграде и грађевински објектиобезбеђивање јавног осветљења
Реконструкција јавне расвете у парку код железничке
станице
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)
Изградња јавног осветљења у Мланчи
Изградња јавног осветљења, на предлог Градског већа,
са нереализованим обавезама из претходног планског
периода

500,000.00

137,440.00
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0.00

424,716.00

ПРОГРАМ 2
Шифра

Измене и
допуне
програма

Назив
План

0002

Одржавање јавних зелених површина
Одржавање и чишћење, обнављање и формирање нових
јавних зелених површина и декорисање и уређивање
града

424

РЕАЛИЗАЦИЈА

58,000,000.00

58,500,000.00

58,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58,381,661.48

58,000,000.00

58,000,000.00

58,000,000.00

57,966,661.48

500,000.00

500,000.00

415,000.00

Уређење зелених површина у оквиру рампе за особе са
инвалидитетом код атлетског стадиона

Шифра

Измене и
допуне
програма

Назив
План

0003
421

Одржавање чистоће на површинама јавне
намене

82,000,000.00

82,000,000.00

82,000,000.00

79,000,000.00

79,000,000.00

79,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

Програм зимског одржавања јавних површина

425

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81,558,965.95

81,558,965.95

Текуће поправке и одржавање

Шифра

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Назив
План

0008

Управљање и снабдевање водом за пиће

Измене и
допуне
програма

РЕАЛИЗАЦИЈА

2,300,000.00

5,300,000.00

5,300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,113,984.00

Зграде и грађевински објекти
Изградња водоводне мреже Матарушка Бања –
Конарево)-наставак радова са пренетим обавезама

425

0.00

Стални трошак
Програм чишћења и прања јавних површина

511

РЕАЛИЗАЦИЈА

Текуће поправке и одржавање
Хитне интервенције на локалним водоводима по налогу
градоначелника
Одржавање градских фонтана и градских чесми

2,000,000.00

1,113,984.00
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ПРОГРАМ 6

Назив

Заштита животне средине

План

2020
Шифра 0401
Сектор Заштита животне средине

Сврха

160,001,070.00

Измене и
допуне
програма

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

13
нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

15 неутрошена
средства
донација из
ранијих година

РЕАЛИЗАЦИЈА

2020
145,001,070.00

111,675,000.00

0.00

20,326,070.00

0.00

0.00

13,000,000.00

0.00

67,117,086.65

Обезбеђивање услова за одрживи развој
локалне заједнице одговорним односом
према животној средини;
Ефикасно и одрживо управљање
отпадним водама;
Одрживо управљање отпадом

Програмске активности

Шифра

Назив
План

0004
425

511

Управљање отпадним водама

Измене и
допуне
програма

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

13
нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

15 неутрошена
средства
донација из
ранијих година

РЕАЛИЗАЦИЈА

128,500,000.00

83,500,000.00

70,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,000,000.00

0.00

41,672,152.25

Текуће поправке и одржавањепречишћавање и одвођење атмосферских
и отпадних вода

12,000,000.00

12,000,000.00

12,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,999,999.20

Одржавање атмосферске канализације (чишћење
колектора и сливника атмосферске канализације)

12,000,000.00

12,000,000.00

12,000,000.00

116,500,000.00

71,500,000.00

58,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,000,000.00

0.00

Атмосферска канализација на Берановцу I фаза

25,000,000.00

0.00

0.00

Одвођење атмосферских вода са Ратарског имања
(локација "Леони") са пренетим обавезама

23,000,000.00

23,000,000.00

10,000,000.00

6,000,000.00

6,000,000.00

6,000,000.00

Изградња атмосферске канализације за одвођење вода
са северне обилазнице и Индустријске улице ( прва
фаза)

20,000,000.00

0.00

0.00

Наставак изградње фекалне канализације у Адранима дуж државног пута IA22 са црпном станицом и дуж
локалног пута Л1005, са пренетим обавезама из
претходног периода

13,500,000.00

13,500,000.00

13,500,000.00

Изградња фекалне канализације у Конареву ( пренете
обавезе)

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

Фекална канализација у Баштованској улици у Сијаћем
пољу

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

Зграде и грађевински објекти-изградња
фекалне и атмосферске канализације

Изградња фекалне канализације за део насеља
“Хигијенски завод” (Улица Слободана Пенезића од бр.9
до бр.23) II фаза ( пренете обавезе)

11,999,999.20

13,000,000.00

29,672,153.05

18,972,582.72

7,180,574.76
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3,518,995.57

Почетак изградње фекалне канализације за део насеља
Горњи Чибуковац
Реконструкција атмосферске канализације у Жичкој
улици

Шифра
0005
425

511

Назив
Управљање комуналним отпадом

6,000,000.00

15,000,000.00

План

6,000,000.00

6,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

Измене и
допуне
програма

РЕАЛИЗАЦИЈА

31,501,070.00

61,501,070.00

41,175,000.00

0.00

20,326,070.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,444,934.40

Текуће поправке и одржавање

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Реконструкција простора за постављање судова за
смеће са пренетим обавезама

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

29,501,070.00

59,501,070.00

39,175,000.00

0.00

20,326,070.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,444,934.40

4,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

25,501,070.00

55,501,070.00

35,175,000.00

Зграде и грађевински објекти
Радови на изградњи подземних контејнера
Радови на санација градске депоније и радови на
припреми новог позајмишта материјала

22

20,326,070.00

25,444,934.40

ПРОГРАМ 3

ПРОГРАМ 7
Организација саобраћаја и саобраћајна
Назив
инфраструктура
Шифра 0701
Сектор Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
Сврха

План
2020
811,900,000.00

Измене и
допуне
програма
2020
775,781,000.00

01 приходи из буџета

301,381,000.00

05 донације од
07 трансфер од
страних држава другог нивоа власти

0.00

0.00

08 донације од
физичких и
правних лица

0.00

10 примања од
домаћих
задуживања

0.00

13 нераспоређени
вишак прихода из
ранијих година

474,400,000.00

15 неутрошена
средства
донација из
ранијих година

0.00

РЕАЛИЗАЦИЈА

477,872,551.04

Унапређење организације саобраћаја и
унапређење саобраћајне инфраструктуре у
локалној самоуправи

Програмске активности

Шифра

0002
425

Назив

План
2020

Измене и
допуне
програма
2020

РЕАЛИЗАЦИЈА

Одржавање саобраћајне
инфраструктуре

811,900,000.00

775,781,000.00

301,381,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

474,400,000.00

0.00

477,872,551.04

Текуће поправке и одржавање

204,000,000.00

249,000,000.00

249,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

243,637,007.77

85,000,000.00

90,000,000.00

90,000,000.00

Редовно и ургентно одржавање јавних путева у
надлежности ЛС (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

89,994,496.49
Редовно и ургентно одржавање јавних путева у
надлежности ЛС и асфалтираних некатегорисаних
путева ван граница ГУП Краљево

75,000,000.00

90,000,000.00

90,000,000.00
89,999,675.82

Ургентно одржавање неасфалтираних
некатегорисаних путева
Рехабилитација јавних путева у надлежности ЛС
(општинских путева и улица) у насељу и
некатегорисаних асфалтних путева

5,000,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00

29,999,029.12

25,892,369.65
Редовно одржавање путних прелаза у нивоу преко
пруга на јавним путевима у надлежности ЛС (улице
и општински путеви) и некатегорисаним путевима

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00
7,651,251.31

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
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Зграде и грађевински објекти

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

607,900,000.00

526,781,000.00

52,381,000.00

100,185.38
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0.00

0.00

0.00

0.00

474,400,000.00

0.00

234,235,543.27

ПРОГРАМ 3
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

374,400,000.00

374,400,000.00

0.00

20,000,000.00

0.00

0.00

100,000,000.00

107,000,000.00

7,000,000.00

0.00
374,400,000.00

109,140,613.61

100,000,000.00

105,698,896.25

7,000,000.00

7,800,000.00

7,800,000.00

60,000,000.00

0.00

0.00

Асфалтирање коловозне конструкције приступног
пута градском резервоару пијаће воде „Шумари“

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

Реконструкција Рудничке улице (пренете обавезе)

25,000,000.00

25,000,000.00

25,000,000.00

0.00

Изградња приступног пута до Хитне службе
Здравственог центра( пренета обавеза)

7,000,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

Изградња тротоара уз новоизграђену деоницу
Улице Живојина Лазића

1,000,000.00

7,627,487.94
Наставак изградње северне обилазнице

6,421,516.39

4,307,701.80
1,000,000.00

1,000,000.00
958,327.28

Изградња Змајевачке улице (пренете обавезе)

81,000.00

81,000.00
81,000.00

Асфалтирање пута Рудно-Бзовик
Реконструкција пружног прелаза код "Слова"

12,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

0.00
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0.00

ПРОГРАМ 17
Енергетска ефикасност и обновљиви
извори енергије
Шифра 0501
Сектор Енергетика
Назив

Сврха

Измене и
допуне
програма
2020

План
2020
38,500,000.00

39,120,410.66

01 приходи из
буџета

6,251,078.29

05 донације од
07 трансфер од
страних држава другог нивоа власти

19,112,669.65

0.00

08 донације од
физичких и
правних лица

0.00

10 примања од
домаћих
задуживања

0.00

13 нераспоређени
вишак прихода из
ранијих година

13,748,921.71

15 неутрошена
средства
донација из
ранијих година

7,741.01

РЕАЛИЗАЦИЈА

38,617,797.60

Одрживи енергетски развој локалне
самоуправе кроз постицање унапређења
енергетске ефикасности, побољшање
енергетске инфраструктуре и ширу
употребу обновљивих извора енергије

Програмске активности

Шифра

0001
425

511

Назив

Енергетски менаџмент
Текуће поправке и одржавање

Измене и
допуне
програма
2020

План
2020
38,500,000.00

39,120,410.66

РЕАЛИЗАЦИЈА

6,251,078.29

19,112,669.65

0.00

0.00

0.00

13,748,921.71

7,741.01

38,617,797.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
19,112,669.65

0.00

0.00

0.00

13,748,921.71

7,741.01

38,617,797.60

Зграде и грађевински објекти

38,500,000.00

39,120,410.66

6,251,078.29

Унапређење система јавног осветљења и уградња
командних ормара за управљање јавним
осветљењем, у циљу енергетске ефикасности
( пренете обавезе)

20,000,000.00

20,000,000.00

6,251,078.29

Набавка ЛЕД светиљки и система за надзор и
управљање за улично осветљење града Краљева

18,500,000.00

19,120,410.66

0.00

13,748,921.71

19,112,669.65

19,500,600.00

0.00
7,741.01
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19,117,197.60

Рекапитулација

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

План

Измене и
допуне

РЕАЛИЗАЦИЈА

I

ПРОГРАМ 1

478,580,000.00

453,561,304.00

169,551,381.49

II

ПРОГРАМ 2

279,350,000.00

286,180,000.00

261,855,689.61

III

ПРОГРАМ 6

160,001,070.00

145,001,070.00

67,117,086.65

IV

ПРОГРАМ 7

811,900,000.00

775,781,000.00

477,872,551.04

V

ПРОГРАМ 17

38,500,000.00

39,120,410.66

38,617,797.60

1,768,331,070.00 1,699,643,784.66 1,015,014,506.39
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Образложење
У овиру програмског буџета града Краљева, Јавно предузеће за уређивање грађевинског
земљишта "Краљево" је обављало послове и радне задатке у оквиру 5 програма који садрже низ
програмских активности, а све у складу са Уговором, наш број 5029/19 од 30.12.2019. године о
вршењу услуга реализације уређивања грађевинског земљишта за 2020.годину, који је закључен
између града Краљева и Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта "Краљево".
1. Програм 1- Урбанизам и просторно планирање- садржи две програмске активности.
1.1. Програмска активност- просторно и урбанистичко планирање која је реализована у 2020.
години у износу 2.183.449,35 динара у односу на план који је био 6.500.000,00. У току 2020.
године урађени су следећи послови у Урбанистичкој служби:
- Усвојени урбанистички планови:
План генералне регулације „Гоч“ - бр.011-121/2020-1
- Планови чија је израда или усвајање у току:
Измена просторног плана града Краљева – рани јавни увид
Измена ПДР Краљево- рани јавни увид
Друга измена ПГР центар- Чибуковац- рани јавни увид
ПГР Рибница- израда у току
ПГР Рудно- израда у току
ПГР Лађевци- варошица- израда у току
Измена ПГР Матарушка Бања- рани јавни увид
ПДР за гробље у Јарчујку- узрада у току
ПДР гробља у Кованлуку- израда у току
- Израда пројеката препарцелације- 18 ком
- Израда урбанистичких пројеката- 4 ком
- Геодетске услуге:
Израда катастарских подлога за све планове
Израда катастарских подлога за урбанистичке пројекте
Израда катастарских подлога за пројекте препарцелације
Сва снимања за потребе израде пројеката, употребних дозвола, снимање инсталација,
мостова, саобраћајница, за потребе експропријације, по захтеву правобраниоца, Града...
1.2. Програмска активност - управљање грађевинским земљиштем, састоји се од неколико
пројеката. Део који се односе на текуће поправке и одржавање је реализован у износу од
23.366.517,48 динара у односу на план који је био 38.350.000,00 динара у у 2020.години. Ова
средства су утрошена за хитне интервенције на заштити нерегулисаних корита водотокова друге
категорије, санацију и одржавање урбаног мобилијара и уређење и одржавање плаже и
шталишта поред Ибра.
У оквиру пројекта зграде и грађевински објекти- за израду техничке документације
планирано је 82.500.000 а реализовано 3.339.600,00 динара за следеће пројекте: пројектна
документација за део саобраћајнице на траси будуће северне обилазнице од градске депоније до
улице Алимпија Јанковића у Грдици, пројектна документација за централну улицу у Ушћу,
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, пројектна документација за мостове на општинским путевима,
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пројектна документација за изградњу водоводне мреже за насеља Горња Рибница, Жича и
Брадуловац, уговорене обавезе из предходног планског периода.
За опремање земљишта планирано је 26.000.000, а реализација је 7.129.356,48 динара. Овде
су обухваћени послови на изградњи и реконструкцији мреже и објеката водовода и фекалне
канализације у зони и ван зоне надлежности ЈКП Водовода.
Послови везани за заштиту од вода, планирани су у износу 43.000.000,00 динара, а
реализовани 19.985.118,12 динара, за регулацију леве обале Ибра и изградњу деснообалног
насипа у Жичком пољу поред реке Ибар.
Изградња објеката спортске инфраструктуре су радови на изградњи и реконструкцији
атлетског стадиона и споњашњих терена, изградња ски лифта на Гочу, који су планирани у
износу од 135.000.000,00 динара, а реализовани у износу 102.934.516,34 динара.
Код партерног уређења јавних површина реализација од 4.831.303,58 динара се односи на
изградњу пешачке стазе дуж бедема од хале спортова до ушћа реке Рибнице у Ибар.
Што се тиче земљишта, реализација је 5.781.520,14 динара.
2. Програм 2 се односи на комуналну делатност и садржи:
2.1. програмску активност везану за управљање и одржавање јавним осветљењем, при чему
су трошкови за утрошену електричну енергију за јавно осветљење 101.421.688,66 динара,
трошкови за одржавање јавног осветљења 14.282.557,52 динара и трошкови за обезбеђивањеизградњу јавног осветљења 5.096.832,00 динара.
2.2. Друга програмска активност, у оквиру комуналне делатности, је одржавање јавних
зелених површина која је реализована у износу од 58.381.661,48 динара.
2.3. Одржавање чистоће на површинама јавне намене је програмска активност реализована у
износу 81.558.965,95 динара.
2.4. Последња програмска активност, у оквиру програма 2, је управљање и снабдевање водом
за пиће и у оквиру ње је реализовано 1.113.984,00динара.
3. Програм 6- заштита животне средине и садржи две програмске активности:
3.1. управљање отпадни водама, која се односи на одржавање и изградњу атмосферске и
фекалне канализације, укупно је реализовано 41.672.152,25 динара.
3.2. управљање комуналним отпадом, програмска активност реализована у износу
25.444.934,40 динара.
4. Програм 7 се односи на организацију саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре и реализује
се кроз једну програмску активност:
4.1. одржавање саобраћајне инфраструктуре која се односи на одржавање и изградњу улица и
путева, реализована је у износу од 477.872.551,04 динара.
5. Програм 17 који се односи на енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије и
пордазумева програмску активност:
5.1. енергетски менаџмент је реализован у износу од 38.617.797,60 динара, односи се на
набавку лед светиљки и унапређење система јавног осветљења и уградње командних ормара за
управљање јавним осветљењем у циљу енергетске ефикасности.
Напомена: сви расходи и издаци из поментих програма су реализовани преко рачуна буџета
града Краљева.
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Поред активности које су дефинисане Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2020.
годину, Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" је у току 2020.године
урадило више послова на вршењу стручног надзора, припреми тендерске документације и
учествовање у комисијама за јавне набавке, припреми техничке документације за учествовање
на конкурсима разних министарстава, изради геодетских елабората, као и изради урбанистичких
пројеката и пројеката парцелације и препарцелације.
ПОВЕРЕНЕ ОБАВЕЗЕ ИЗВРШЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДА КРАЉЕВА
ИЗВАН ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2020.ГОД.
- Надзор над изградњом ОШ "Свети Сава"
- Надзор над изградњом објекта Завода за јавно здравље у Краљеву
- Техничка подршка на изградњи мостова порушених у поплави 2019.
- Координација послова на гасификацији
- Сарадња са Коридорима Србије у вези са изградњом ауто-пута
- Израда енергетског пасоша за објекат Здравствена амбуланта у Рибници
- Надзор над пословима хватања, привременог смештаја и тријаже напуштених паса
- Надзор на реализацији пројекта „Град Краљево-ботаничка башта“
- Надзор над реконструкцијом уличне водоводне мреже у Тавнику
- Стручни надзор над изградњом фекалне канализације у Попинској улици и дела уличне
водоводне мреже у Конареву
- Надзор над извођењем радова на реконструкцији дела водоводне мреже у Улици Јована
Дерока
- Надзор над извођењем радова на реконструкцији водоводне мреже и фекалне канализације у
Шумадијској Улици
- Надзор над извођењем радова на реконструкцији дела водоводне мреже у Ратини – заселак
Црнчани
- Техничка подршка на реконструкцији саобраћајнице другог реда Берановац-Гоч
- Техничка подршка на изради документације за изградњу преграда на Жичкој реци
- Технички пријем фекалне канализације у насељу Брадуловац у Жичи
- Технички пријеми изграђених инсталација на пројекту „Урбана регенерација насеља у
Доситејевој улици“
- Прикључење градилишта на јавну водоводну мрежу за изградњу вишепородичног стамбеног
објекта на кп 450/29 и 450/30 КО Кованлук у Ул.првомајској бб
- Пријем радова на путевима ка „Етно селу Богут“ и ка кући Милована Корићанца, које је
изводило Д.О.О. Нови Пазар пут, по налогу ЈП „Путеви Србије“
- Примопредаја добара и уграђене опреме за реализацију пројекта „Успостављање система
видео надзора за кажњавање саобраћајних прекршаја у граду Краљеву“
- Вештачења вредности објеката за потребе решавања имовинско правних односа која
спроводи Град
- Предмери и предрачуни за рушење објеката по захтевима Инспекцијске службе Градске
управе
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- Уређење слободног простора са изградњом спортског терена и заштитне ограде на кп. бр.
3695/2 КО Стубал
- Израда пројекта о затеченом стању за објекте јавне намене и то: тениске терене који се
налазе на к.п.бр. 1464/12 КО Краљево
- Израда пројекта затеченог стања за спортске терене на Гочу
- Брисање објекта бр 12, бесправно изграђени објекат, на к.п.бр. 582 КО Брезна из катастра
непокретности
- Израда геодетског елабората за део објекта на к.п.бр. 4171/1 КО Рибница
- Израда скица фактичког заузећа за потребе надвишења насипа уз Западну мораву и изградњу
заштитних објеката уз Мусину реку
- Израда скице посебног дела објекта број 1 на кп број 514 КО Врба
- Израда геодетског снимка и ктп к.п.бр. 2941 КО Краљево за потребе Предшколске установе
„Олга Јовичић Рита“
- Израда скице фактичког заузећа на к.п.бр. 1876/1 КО Краљево, делови улица Момчила
Петровића Трше, Титоградске и Гружанске
- Пројекат парцелације к.п.бр. 4406 КО Краљево
- Израда геодетског елабората за потребе озакоњења тениских терена на Гочу на к.п.бр.1184/1
КО Каменица
- Брисање објекта, нелатегорисаног пута на к.п.бр. 3031 КО Годачица
- Брисање објекта, нелатегорисаног пута на к.п.бр. 1788/2 КО Богутовац
- Израда скице фактичког заузећа на к.п.бр. 1263, 1048/2 и 1505/2 све КО Врдила ради
изградњемоста у Врдилима
- Брисање објекта број 2 на к.п.бр. 4406 КО Краљево
- Промена намене културе и упис права јавне својине некатегорисаног пута на к.п.бр. 3332/1 и
3332/2 КО Мланча
- Утврђивање заузећа у мерама и границама некатегорисаног пута на к.п.бр. 1947 КО Адрани
који је у јавној својини града
- Брисање објекта број 1, помоћна зграда-део, на к.п.бр.1051/3 КО Краљево
- Стручни надзор на изради прикључка на уличну водоводну мрежу фискултурне сале на КП
875 КО Крушевица
- Стручна процена цена за потребе реализације пројекта „Урбана регенерација у Доситејевој
улици“
- Сарадња са ЈВП „Србијаводе“ као инвеститором пројектне документације за реконструкцију
моста у Богутовцу
- Стручни надзор на изградњи каптаже „Студенац“ у Ласцу и на локалном водоводу Тавник
- Сарадња са одељењем за управљање имовином у вези са изградњом зграде за правосудне
органе у Краљеву
- Омеђавање к.п.бр. 119/2 и 119/143 КО Рибница за потребе ЈКП „Чистоћа“
- Геодетско снимање постојећег школског дворишта и објеката ШОСО „Иво Лола Рибар“ у
Краљеву
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ЗАКЉУЧАК

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево” је све послове и радне
задатке које је одредио оснивач у складу са уговором обављало са пажњом доброг привредника
учествујући у реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта и обављајући друге
послове по налогу оснивача изван Програма уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину.
Предузете су одређене мере за реализацију задатих циљева како би се осигурала поузданост
и квалитет делатности уређивања грађевинског земљишта, која представља делатност која је од
посебног значаја за град Краљево, као што су:
- обезбедити сарадњу са свим Јавно комуналним предузећима;
- у сарадњи са оснивачем обезбедити услове за континуирано финансирање;
- смањити ризике који су уочени у досадашњем раду;
 унапредити комуникацију и размену информација са другим комуналним предузећима;
 унапредити и поједноставити процедуре
 унапредити и умрежити ГИС апликације како би се омогућило једноставно, брзо,
правовремно и ефикасно пружање комуналних услуга грађанима.
Јавно предузеће за уређивање грађевнског земљишта "Краљево" ће своју стратегију пословања и
даље усмеравати на системско уређење Програма уређивања грађевинског земљишта, како би
сам програм био одржив и лако спроводив, а све у директној усаглашености са буџетом града
Краљева. Тежња је да се створи политика пословања коју ће моћи да прати и кадровска
опремљеност предузећа, како би се из године у годину програм уређивања грађевинског
земљишта са финансијске стране повећавао, а са друге стране учинио лако спроводљивим на
реалним основама, са високим процентом извршења на крају календарске године.

Директор
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