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ГРАДА КРАЉЕВА

88.

На основу члана 58. став 1. тачка 19. Ста-
тута града Краљева („Службени лист града 
Краљева”, број 15/13 – пречишћен текст) и 
члана 20. Одлуке о обезбеђивању средстава 
за остваривање потреба и интереса у области 
спорта на територији града Краљева („Служ-
бени лист града Краљева”, број 32/14), на ос-
нову сагласности Градског већа града Краље-
ва број 06-67/2016-III од 04.03.2016. године,

Градоначелник града Краљева, дана 28. 
марта 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О СПОРТСКИМ УДРУЖЕЊИМА 
(КЛУБОВИМА) ЧИЈИ СУ РАД И 

ПОСТОЈАЊЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД 
КРАЉЕВО У 2016. ГОДИНИ 

I

Спортска удружења (клубови) чији су рад 
и постојање од интереса за град Краљево у 
2016. години су:
1. Кошаркашки савез
2. Кошаркашки клуб „Слога 1”
3. Женски кошаркашки клуб „Краљево”
4. Кошаркашки клуб „Полет” Ратина
5. Кошаркашки клуб „Ушће”
6. Фудбалски савез
7. Фудбалски клуб „Слога” Краљево
8. Фудбалски клуб „Браћа Вуковић” 

9. Фудбалски клуб „Металац” Краљево
10. Фудбалски клуб „Карађорђе” Рибница
11. КМФ „Карановац” Краљево
12. Женски фудбалски клуб „Слога 036” 

Краљево
13. Одбојкашки савез
14. Одбојкашки клуб „Рибница”
15. Одбојкашки клуб „Гимназијалац”
16. Одбојкашки клуб „Економац”
17. Одбојкашки клуб „Краљево”
18. Одбојкашки клуб „Техничар”
19. „Ипон” Врба
20. Карате клуб „Слога”
21. Карате клуб „Кинг”
22. Боксерски клуб „Металац”
23. Кик бокс клуб „Краљево”
24. Џудо клуб „Машинац”
25. Џудо клуб „Партизан”
26. Аикидо Самбо клуб Краљево
27. Карате клуб „Реикон”
28. Карате клуб ОК „Рибница”
29. Карате клуб „Анима Сан”
30. Карате клуб „Шампион”
31. Атлетичарски клуб „Карановац Маратон”
32.  Атлетичарски клуб „Краљево”
33. Рукометни клуб „Металац”
34. Женски рукометни клуб „Металац”
35. Рукометни клуб „Слога”
36. Бициклистички клуб „Металац”
37. Пливачки ватерполо клуб „Краљево”
38. Кајак клуб „Ибар”
39. Кајак клуб „Студеница”
40. Тениски клуб „Краљево”
41. Стонотениски клуб „Металац”
42. Шаховски клуб „Слога”
43. Стрељачко-стреличарски клуб „Центар” 

Краљево
44. Куглашки клуб „Ибар”
45. Куглашки клуб „Краљево”
46. Савез за школски спорт
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Краљева (у даљем тексту: Комисија), у оквиру 
пројекта „Наставак подршке у обнови кућа 
и економској ревитализацији поплављених 
подручја у Србији” финансираног средствима 
Европске Уније, у коју се именују за чланове:
•	  испред града Краљева:

 – Миљан Васиљевић, члан Градског већа 
града Краљева 

 – Радмила Добрић, члан Градског штаба 
за ванредне ситуације на територији 
града Краљева (заменик члана Игор 
Ватрићевић)

 – Јована Антонијевић, представник Центра 
за социјални рад

•	 испред организације Help:
 – Милан Гочобија
 – Дејан Петровић (заменик члана Андреј 

Терзић)
•	 испред Канцеларије за управљање јавним 

улагањима:
 – Лука Штерић (заменик члана Драгана 

Симић).

II

Задатак Kомисије je да изврши избор ко-
рисника за:

 – обнову оштећених кућа кроз дистрибу-
цију и уградњу грађевинског материјала и

 – обезбеђивање и изградњу монтажних 
кућа или изградњу нових стамбених обје-
ката (уколико је потребно).

III

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном листу гра-
да Краљева”.

Град Краљево Градоначелник
Број:1091/16
Датум: 30.03.2016.год.
К р а љ е в о

 Градоначелник града Краљева
 Томислав Илић, с.р.

47. Плесни клуб „Спектар”
48. ПСД „Гвоздац”
49. Планинарски клуб „Железничар”
50. ПСД „Гвоздац јуниор”
51. ПСД „Пак”
52. ПСД „Стефан Немања”
53. Спортско удружење бициклиста и плани-

нара „Краљевачки екстрим тим”
54. Смучарски клуб „Гоч” Краљево
55. Аеро клуб „Михајло Петровић”
56. Клуб америчког фудбала „Royal crowns”
57. АMCKB „Racing team”
58. AMCK „GTC – Racing KV” Жича
59. ”Beep Beep racing Team” Адрани.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Краљева”.

Град Краљево Градоначелник 
Број: 1067/16
Датум: 28. март 2016. године
К р а љ е в о

 Градоначелник града Краљева
 Томислав Илић, с.р.

89.

На основу члана 44. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07 и 83/14-др. закон) и 58. став 1. тачка 5. 
Статута града Краљева („Службени лист гра-
да Краљева”, број 15/13-пречишћен текст),

Градоначелник града Краљева, дана 
30.03.2016.године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

I

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за избор 
корисника помоћи породицама које су 
погођене поплавама на територији града 
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1. Стационарни извори
 – Извори загађивања у рубним подручји-

ма града: пољопривредне активности 
(паљење стрништа, корова и сл.), паљење 
отпада, индивидуална ложишта.

 – Загађење пореклом од индустрије: индус-
тријски погони у индустријским зонама 
Шеовац и Магнохром.

 – Извори загађивања у комуналној среди-
ни: градске котларнице, паљење отпада 
у контејнерима, индивидуална ложишта, 
издвојени објекти за припрему хране (пе-
каре, припрема роштиља, печењаре и сл.).

2. Покретни извори
 – Било који облик возила са мотором са 

унутрашњим сагоревањем: моторцикли, 
лака и тешка возила која користе бензин и 
дизел, грађевинске и пољопривредне ма-
шине.

III Загађујуће материје 
који се контролишу

У локалној мрежи мере се концентрације 
следећих загађујућих материја: SO2, индекса 
црног дима - чађи, суспендованих честица 
(PM2,5), суспендованих честица (PM10) и теш-
ких метала Арсен (As), кадмијум (Cd), никал 
(Ni) и олово (Pb) из узоркованих суспендова-
них честица (PM10).

У оквиру наменских мерења пратиће се 
укупне таложне материје као укупне не-
растворне и укупне растворне, рН, пепео и 
сагорљиве материје, SO4, Cl, Ca, електропро-
водљивост, амонијак, нитрати, нитрити.

Сва мерења, обраду и анализу података, 
проверу валидности резултата добијених ме-
рењем и/или узимањем узорака и интерпре-
тацију резултата врши овлашћено правно 
лице које је акредитовано као лабораторија 
за испитивање и поседује акредитоване ме-
тоде за мерење загађујућих материја наведе-
них у Програму као и овлашћење надлежног 
Министарства да врши мониторинг квали-
тета ваздуха.

IV Локална мрежа мерних места

У складу са специфичном конфигура-
цијом терена, мониторинг ће се спроводи-

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА КРАЉЕВА

90.

На основу члана 9. став 2. и члана 15. став 
3. и 4. Закона о заштити ваздуха („Службе-
ни гласник РС”, број 36/09 и 10/13), Уредбе о 
условима за мониторинг и захтевима квали-
тета ваздуха („Службени гласник РС”, број 
11/10, 75/10 и 63/13), члана 24. став 2, а у вези 
члана 63. и члана 121. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева”, број 15/13 
– пречишћен текст) и Одлуке о усвајању ЛЕ-
АП-а („Службени лист општине Краљево”, 
број 08/05), и Сагласности Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине 
на Програм контроле квалитета ваздуха за-
ведене под бројем 353-01-00299/2016 – 17 од 
29.02.2016.године,

 Градско веће града Краљева, на Педе-
сет четвртој (ванредној) седници одржаној 
01.априлa 2016. године, доноси

ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА 
ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

КРАЉЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ

I. Територија, период извођења и 
законски оквир мониторинга

Подручје на којем се спроводи монито-
ринг: Територија града Краљева - Централна 
урбана зона града, насеље шире урбане зоне 
– Рибница. 

Период спровођења мониторинга: 
01.01.2016. – 31.12.2016. године.

Законски оквир: Закон о заштити ваздуха 
(„Службени гласник РС”, број 36/09, 10/13), 
Уредба о условима за мониторинг и захтеви-
ма квалитета ваздуха („Службени гласник 
РС”, број 11/10, 75/10 и 63/13). 

II Извори загађивања ваздуха

Извори загађивања ваздуха могу се свр-
стати у две групе:
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У Краљеву (Централна урбана зона)
 – Зграда Полицијске управе, Војводе Пут-

ника 3
•	 Укупне таложне материје, (и уз њих рН, 

пепео и сагорљиве материје, SO4, Cl, Ca, 
електропроводљивост, амонијак, нитра-
ти, нитрити) мериће се методом у аеросе-
дименту по динамици предвиђеној за кон-
тинуална фиксна мерења (једном месечно 
у току годину дана) на шест (6) мерних 
места (наменска мерења):

У Краљеву (урбана зона)
 – Скупштина града, Цара Лазара 31
 – Женева, Карађорђева 52
 – Пекара, Грдица Тодоровића 36
 – Рибница, Ђуре Дукића 6
 – Сијаће Поље, Београдска 69/1
 – Аутобуска станица, Олге Јовичић б.б.

ти на 7 мерних места (Табела 1), а узорци на 
мерним местима ће се узимати у току целе 
године по предвиђеној динамици 
•	 Сумпор диоксид и индекса црног дима - 

чађ ће се мерити у току целе године на два 
(2) мерна места (континуална фиксна ме-
рења, 366 дана у току године):

1. У Краљеву (Централна урбана зона)
 – Скупштина града, Цара Лазара 63

2. У Краљеву (урбана зона)
 – Рибница, Дом здравља Излетничка б.б.

•	 Укупна масена концентрација суспендо-
ваних честица PM2,5 , PM10 и тешких мета-
ла Арсен (As), кадмијум (Cd), никал (Ni) и 
олово (Pb) из узоркованих суспендованих 
честица (PM10) мериће се методом узорко-
вања путем узоркивача на једном мерном 
месту (континуална фиксна мерења 354 
дана): 

Табела 1. Фиксне мерне локације у насељеном подручју Града Краљева које финансира град

р.б. Насељено
место

Управни 
округ Локације Тип N φ E λ
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SO2
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нд
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но
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ма
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PM10 PM2,5
As, Cd,

Ni,
Pb

УТМ**

N
 φ E 
λ надморска 

висина
(m)

1

Централна
зона града РШ

Скупштина
 града Г 43˚43’

430”
020˚41’

542” 215 * * 43˚44’
075”

020˚41’
281” 213 *

2 Рибница Г 43˚42’
688”

020˚41’
576” 199 * * 43˚42’

630”
020˚41’

410” 203 *

3 Женева Г 43˚43’
590”

020˚40’
667” 215 *

4 Пекарство Г 43˚44’
256”

020˚41’
323” 203 *

5 Аутобуска 
станица С 43˚43’

717”
020˚41’

355” 215 *

6 Сијаће Поље Г 43˚43’
176”

020˚41’
875” 200 *

7 Полицијска 
управа Краљево Г 43˚43’

416”
020˚41’

609” 195 * * *

Легенда:
 – φ(N) - северна географска ширина; λ(E) - источна географска дужина; H(m) - надморска 

висина; 
 – РШ – Рашки управни округ
 – Г - градски тип, ПГ - приградски тип, И - индустријски тип, С – саобраћајни
 – УТМ** – укупне таложне материје са анализом за рН, пепео и сагорљиве материје, SO4, Cl, 

Ca, електропроводљивост, амонијак, нитрати, нитрити, 
 – SO2 - сумпор диоксид, NO2 – азот диоксид
 – PM10 - фракција суспендованих честица (particulate matter) која пролази кроз филтер чији 

су захтеви утврђени у стандарду SRPS EN12341, којим је утврђена референтна метода за 
узимање узорака и мерење PM10 фракције, са ефикасношћу од 50% захвата честица аеро-
динамичког пречника од 10 µм; и тешких метала Арсен (As), кадмијум (Cd), никал (Ni) и 
олово (Pb),

 – PM2,5 - фракција суспендованих честица (particulate matter) која пролази кроз филтер чији 
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ва јавност утврђена актом из члана 18. став 
1. Законом о заштити ваздуха („Службени 
гласник РС”, број 36/09 и 10/13) или концен-
трација поједине загађујуће материје опасне 
по здравље људи, надлежни орган јединице 
локалне самоуправе, дужан је да обавести 
јавност путем радија, телевизије, дневних 
новина, интернета и/или на други погодан 
начин.

По потреби се израђују Планови квалите-
та ваздуха и Краткорочни акциони планови 
у складу са Правилником о садржају планова 
квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, 
број 21/10) и Правилником о садржају крат-
корочних акционих планова („Службени 
гласник РС”, број 65/10), а у циљу смањења 
негативних утицаја и подизања квалитета 
животне средине. У зонама и агломерација-
ма у којима је ваздух треће категорије, однос-
но када загађење ваздуха превазилази ефек-
те мера које се предузимају, односно када 
је угрожен капацитет животне средине или 
постоји стално загађење ваздуха на одређе-
ном простору надлежни орган јединице ло-
калне самоуправе дужан је да донесе План 
квалитета ваздуха са циљем да се постигну 
одговарајуће граничне вредности или циљне 
вредности утврђене актом из члана 18. став 
1. Закона заштити ваздуха („Службени глас-
ник РС”, број 36/09 и 10/13). Овај План доно-
си се на основу оцене стања квалитета вазду-
ха и обухвата све главне загађујуће материје 
и главне изворе загађивања ваздуха који су 
довели до загађења. Министарство даје са-
гласност на планове квалитета ваздуха.

Надлежни орган јединице локалне само-
управе према члану 33. Закона о заштити 
ваздуха („Службени гласник РС”, број 36/09 
и 10/13) је дужан да донесе краткорочне ак-
ционе планове ради заштите здравља људи 
и/или животне средине на територији своје 
зоне или агломерације, у случају да постоји 
опасност да нивои загађујућих материја у 
ваздуху прекораче једну или више концен-
трација опасних по здравље људи утврђених 
актом из члана 18. став 1. овог закона. Ми-
нистарство такође, даје сагласност на крат-
корочне акционе планове.

Редовни извештаји, са коментаром и по-
ређењем са прописаним вредностима, о 
стању квалитета ваздуха, континуирано ће 

су захтеви утврђени у стандарду SRPS 
EN14907, којим је утврђена референтна 
метода за узимање узорака и мерење PM2,5 
фракције, са ефикасношћу од 50% захвата 
честица аеродинамичког пречника од 2,5 
µм;

V Циљ контроле квалитета ваздуха

Систематско мерење загађености ваздуха 
на територији града обезбеђује:

 – Праћење загађености ваздуха у односу на 
граничне и толерантне вредности нивоа 
загађујућих материја,

 – Праћење трендова концентрација по зо-
нама градске територије,

 – Детекцију повећаних концентрација за-
гађујућих материја,

 – Процену изложености популације,
 – Информисање јавности и давање препо-

рука за понашање у епизодама повећеног 
загађења ваздуха,

 – Идентификацију извора загађења или ри-
зика,

 – Анализу утицаја одређених извора за-
гађивања на квалитет ваздуха,

 – Развој одговарајућих краткорочних ак-
ционих планова и планова за управљање 
квалитетом ваздуха,

 – Предузимање превентивних мера у сег-
ментима значајним за заштиту ваздуха од 
загађивања,

 – Сагледавање утицаја предузетих мера на 
ниво загађености ваздуха.

VI Извештавање и мере у случају 
прекорачења концентрације

Обавеза је града као јединице локалне са-
моуправе да, у складу са чланом 17. Закона 
о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, 
број 36/09 и 10/13), Агенцији за заштиту жи-
вотне средине редовно доставља податке о 
квалитету ваздуха добијене контролом ква-
литета ваздуха из локалне мреже. 

Извештавање и спровођење мера у случају 
прекорачења концентрација ће се вршити 
према члану 23., 31. и 33. у складу са Законом 
о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, 
број 36/09 и 10/13). Према члану 23. кад се 
прекорачи концентрација о којој се извешта-
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91.

На основу члана 68. став 1. и члана 100.
став 4. и 5. Закона о заштити животне сре-
дине („Службени гласник РС”, број 135/04, 
36/09, 72/09-др.закон, 43/2011-одлука УС и 
14/2016), члана 8. Одлуке о Буџетском фонду 
за заштиту животне средине града Краљева 
(„Службени лист града Краљева”, број 24/09), 
члана 14. Одлуке о буџету града Краљева 
за 2016. годину (”Службени лист града 
Краљева”,  број 29/15) и дате Сагласности 
број: 401-00-361/16 од 23.02.2016. године 
Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине на Предлог Програма 
коришћења средстава Буџетског фонда за 
заштиту животне средине за 2016. годину, 

Градско веће града Краљева, на Педе-
сет четвртој (ванредној) седници одржаној 
01.априла 2016. године, доноси 

 
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ 

ГРАДА КРАЉЕВА

1. Овим Програмом утврђује се намена и 
начин коришћења средстава Буџетског 
фонда за заштиту животне средине града 
Краљева (у даљем тексту: Фонд) плани-
раних у буџету града Краљева за 2016.го-
дину, намењених за реализацију планова, 
програма, пројеката и других активности 
у области заштите и унапређења животне 
средине на територији града Краљева. 

2. Средства Фонда из тачке 1. овог Програ-
ма, у укупном износу од 40.500.000,00 ди-
нара оствариће се од накнаде за заштиту 
и унапређење животне средине која се 
наплаћује по Одлуци о накнади за зашти-
ту и унапређење животне средине града 
Краљева („Службени лист града Краље-
ва”, број 17/15) и то:

 А. Приходи од Накнаде за заштиту и 
унапређење животне средине у износу од 
28.500.000,00 динара (пројекција прихода 
за 2016.годину).

Б. Пренета средства из претходне 
године у износу од 12.000.000,00 динара.

се ажурирати преко WEB странице града 
Краљева, као:
•	 Дневни (уколико има индикација), (SO2, 

индекс црног дима - чађ, укупна масена 
концентрација суспендованих честица 
PM10),

•	 месечни (SO2, индекс црног дима - чађ, 
укупна масена концентрација суспендова-
них честица PM10 и PM2,5 и укупне талож-
не материје),

•	 годишњи извештај са годишњим просе-
цима за укупне таложне материје, суспен-
доване честице PM10, PM2,5 и тешке мета-
ле Арсен (As), кадмијум (Cd), никал (Ni) 
и олово (Pb) као извештај у електронској 
форми и писани извештај.
Јединица локалне самоуправе, у случају 

када се било која гранична вредност, кри-
тични ниво, гранична толеранција, циљна 
вредност и дугорочни циљ, концентрација 
опасна по здравље људи или концентрација 
о којој се извештава јавност због значајног 
прекограничног преноса ваздухом, о томе 
обавештава Министарство, у складу са чла-
ном 36. Закона.

Програм контроле квалитета ваздуха за 
2016. годину ће се финансирати из Буџетског 
фонда по Програму коришћења средстава за 
заштиту и унапређивање животне средине, 
односно из буџета града Краљева.

Градска управа града Краљева - Одељење 
за инспекцијске послове, Одсек за заштиту 
животне средине у обавези је да ангажује 
овлашћено правно лице за реализацију Про-
грама контроле квалитета ваздуха за 2016. 
годину.

Програм контроле квалитета ваздуха на 
територији града Краљева за 2016. годину 
објавити у „Службеном листу града Краљева”.

Градско веће града Краљева
Број: 011-85/2016-III
Дана: 01.04.2016. године

 Председник Градског већа,
 градоначелник града Краљева
 Томислав Илић, с.р.
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де и заштите животне средине, а који усваја 
Градско веће.

Ставка 9- Контрола алергеног полена у 
ваздуху

На донираном апарату се спроводи днев-
но мерење у периоду од фебруара до новем-
бра, а достављене резултате Одсек за зашти-
ту животне средине презентује јавности у 
виду седмодневних извештаја. 

Ставка 10- Праћење буке у граду Краљеву
Систематско мерење нивоа буке у граду 

Краљеву се мери на 40 мерних места, ради 
се ново акустичко зонирање града Краљева 
и пројектује се база података о буци у гра-
ду Краљеву са одговарајућим софтверским 
решењем, на коју ће се извршити унос свих 
досадашњих резултата мерења нивоа буке у 
града Краљеву. 

Ставка 11 - Сузбијање комараца на тери-
торији града Краљева

Третман комараца ће се изводити у скла-
ду са Програмом сузбијања комараца (који 
ће сачинити стручне службе) на територији 
града Краљева.

Ставка 12- Уништавање амброзије на 
урбаном делу територије града Краљева

Третирање коровске биљке амброзије вр-
шиће се у урбаном делу града Краљева, као 
и приградским насељима, где је и густима 
становништва највећа. На основу мапирања 
амброзије у 2015.години уочено је знатно 
смањење присутности на површинама на 
којима је претходних година хемијски и меха-
нички уништавана, тако да је даљи план систе-
матског сузбијања проширење на приградска 
насеља где ће њено присуство додатно бити 
констатовано мапирањем од стране стручних 
лица. Уништавање амброзије изводиће се ме-
ханичким и хемијским путем једном или два 
пута у току вегетације у зависности од степе-
на њене распрострањености на датим лока-
цијама и метеоролошким условима.

Ставка 13- Повремене циљане контроле 
загађења животне средине на територији 
града Краљева

Ради ефикаснијег рада градске еколошке 
инспекције и циљаних ненајављених контро-
ла загађења животне средине (буком, аероза-
гађењем, отпадним водама, нејонизујућим 
зрачењем и сл.), по потреби, део Програма се 
резервише за ову намену. 

3. Средства Фонда из тачке 2. овог Програма 
користиће се наменски за финансирање 
обавеза локалне самоуправе утврђених 
законима из области заштите животне 
средине; подстицајних, превентивних и 
санационих програма и пројеката; про-
грама и пројеката праћења стања жи-
вотне средине (мониторинг); програма и 
заштите заштићених природних добара; 
научно истаживачких пројеката и програ-
ма; едукација и јачања свести о потреби 
заштите животне средине; информисања 
и објављивања података о стању животне 
средине; трошкова реализације програма, 
као и других активности за заштиту жи-
вотне средине у граду Краљеву и то:

Ставка 1- Пренета уговорна обавеза из 
Програма за 2015.годину за извршену услу-
гу изношења отпада из 14 киштри за месец 
децембар, 

Ставка 2-Пренета уговорна обавеза из 
Програма за 2015.годину за накнаду за рад 
Комисије за обилазак и преглед 52 водовода, 

Ставка 3- Пренета уговорна обавеза из 
Програма за 2015.годину за набавку опреме 
за сеоске водоводе,

Ставка 4- Пренета уговорна обавеза из 
Програма за 2015.годину за израду ревизије 
ЛЕАП-а израдом Локалног програма зашти-
те животне средине 2016-2025.година,

Ставка 5- Пренета уговорна обавеза из 
Програма за 2015.годину за штампање 3100 
упутстава за домаћинства о разврставању и 
прикупљању амбалажног отпада на локацији 
Рибница,

Ставка 6 - Пренета уговорна обавеза из 
Програма за 2015.годину за набавку 3100 
канти од 120 л за спровођење Пројекта “При-
марна селекција отпада у насељу Рибница”,

Ставка 7-Пренета уговорна обавеза из 
Програма за 2015.годину преосталог износа 
од 50% за реализацију Пројекта “Одговорно 
поступање са кућним љубимцима и брига 
о локалној заједници”, од стране ЈКП ”Чис-
тоћа”,

Ставка 8- Контрола квалитета ваздуха
Контрола квалитета ваздуха се врши у 

складу са Програмом контроле квалитета 
ваздуха града Краљева за 2016.годину, на који 
сагласност даје Министарство пољопривре-
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На основу усвојеног Акционог плана за 
решавање питања водоснабдевања на тери-
торији града Краљева за период од 2014. до 
2019.године и Извештаја комисије за оби-
лазак 130 водовода, потребно је проверити 
здравствену исправност воде за пиће и из-
мерити издашност изворишта. У циљу спро-
вођења Протокола о води и здрављу, који је 
Република Србија ратификовала 2013.године 
потребно је извршити брзу процену здрав-
ствене исправности воде за пиће у сеоским 
срединама спровођењем пројекта заједно 
са Светском здравственом организацијом 
а и по њиховој методологији, уз експертску 
подршку око квалитета здравствене исправ-
ности воде за пиће, око решавања власничке 
структуре управљања над тим водним објек-
тима и око адекватног одржавања и смањења 
ризика по здравље становништва.

Ставка 20- Пројектно и конкурсно фи-
нансирање и суфинансирање пројеката ор-
ганизација цивилног друштва из области 
заштите животне средине

У циљу наставка партнерске сарадње са 
организацијама цивилног друштва , кроз 
обезбеђење стручне и финансијске помоћи 
за реализацију малих пројеката из области 
заштите и унапређења животне средине, 
расписаће се конкурс за доделу средстава. 
Критеријуме за одабир и оцену пројеката 
се дефинише Одлуком о суфинансирању 
програма и пројеката из области заштите 
животне средине (“Службени лист града 
Краљева”, број 17/15. 

Ставка 21- Пропагандне активности, 
штампање стратешких докумената и 
сарадња са васпитно-образовним, научним 
установама, јавним предузећима и другим 
установама и организацијама у циљу 
реализације пројеката везаних за еколошку 
едукацију и финансирање активности Савета 
за заштиту животне средине.

Ставка 22 – Набавка опреме за сеоске 
водоводе у складу са приоритетима из Из-
вештаја комисије за обилазак сеоских во-
довода

На основу усвојеног Извештаја комисије 
за обилазак 130 водовода, предвиђена је на-
бавка хидрофора запремине 1 м³, притиска 
10 barа са потребним прикључцима и ослон-
цима, за потребе сеоског водовода у МЗ Јар-
чујак. 

Ставка 14- Спровођење режима заштите 
над заштићеним природним добрима

Спровођење планова управљања над 
заштићеним природним добрима на терито-
рији града Краљева и израда годишњих про-
грама управљања и извештаја о остварењу 
годишњих програма, и реализацију од стра-
не стараоца ЈКП ”Чистоћа” Краљево. 

 Ставка 15 - Набавка 70 контејнера и 6 
киштри

Набавка 70 контејнера 1,1 м3 за проши-
рење услуге одношења отпада са територије 
месних заједница Конарево, Адрани и Ви-
тановац. Набавка 6 киштри 4,5 м3 за МЗ Са-
маила, МЗ Стубал, МЗ Метикоши, МЗ Дра-
госињци, МЗ Опланићи и МЗ Роћевићи. 

Ставка 16 - Плаћање услуге изношења 
отпада са територије МЗ Врба

Наставак реализације пројекта проши-
рења услуге одношења отпада, а са терито-
рије МЗ Врба, постављањем набављених 55 
контејнера крајем 2015.године, чиме се ст-
варају услови за плаћање услуге изношења 
отпада са територије МЗ Врба, а по важећем 
ценовнику ЈКП ”Чистоћа” за изношење от-
пада по м2 стамбеног и дворишног простора 
са санитарним депоновањем, у временском 
периоду до годину дана, потребном за ус-
постављање система и стварање навика ло-
калног становништва.

Ставка 17- Плаћање услуге изношења от-
пада из 20 киштри

Пружање услуге изношења отпада из 20 
киштри са територије МЗ-а: Витковац ( 2 ко-
мада), Витановац, Печеног, Чукојевац, Мр-
саћ, Лађевци, Рудно, Буковица, Конарево, 
Стубал (2 комада), Раваница ( 2 комада), Бо-
гутовац, Самаила, Метикоши, Драгосињци, 
Опланићи и Роћевићи. које ће се празнити 
једном недељно по важећем ценовнику ЈКП”-
Чистоћа”, по просечној цени за пражњење.

Ставка 18- Чишћење дивљих депонија са 
територије сеоских месних заједница

Уклањање више дивљих депонија са тери-
торија сеоских месних заједница по предлогу 
ЈКП”Чистоћа” и по решењима надлежне ин-
спекције, у количини смећа од око 1670 м3 , а 
по важећем ценовнику ЈКП ”Чистоћа”.

Ставка 19- Спровођење Протокола о 
води и здрављу, који је Република Ср-
бија ратификовала 2013.године учешћем 
у пројекту Светске здравствене организа-
ције
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Програм коришћења средстава Буџетског 
фонда за заштиту животне средине за 2016.
годину ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града 
Краљева“.

Градско веће града Краљева
Број: 011-68/2016-III
Дана: 01.04.2016. године.

 Председник Градског већа,
 градоначелник града Краљева
 Томислав Илић, с.р.

Програм Финансијски план

1 Пренета уговорна обавеза из Програма за 2015.годину за извршену услугу изношења отпада из 14 киштри за месец 
децембар  524.386,17 

2 Пренета уговорна обавеза из Програма за 2015.годину за накнаду за рад Комисије за обилазак и преглед 52 водовода  658.227,44 

3 Пренета уговорна обавеза из Програма за 2015.годину за набавку опреме за сеоске водоводе  3.824.568,00

4  Пренета уговорна обавеза из Програма за 2015.годину за израду ревизије ЛЕАП-а израдом Локалног програма 
заштите животне средине 2016.-2025.година,  1.920.000,00

5 Пренета уговорна обавеза из Програма за 2015.годину за штампање 3.100 упутстава за домаћинства о разврставању 
и прикупљању амбалажног отпада на локацији Рибница,  13.764,00

6 Пренета уговорна обавеза из Програма за 2015.годину за набавку 3.100 канти од 120 л за спровођење Пројекта 
”Примарна селекција отпада у насељу Рибница” ,  6.844.800,00

7 Пренета уговорна обавеза из Програма за 2015.годину преосталог износа од 50% за реализацију Пројекта 
”Одговорно поступање са кућним љубимцима и брига о локалној заједници”, од стране ЈКП”Чистоћа”,  109.103,00

8 Контрола квалитета ваздуха  5.400.000,00

9 Контрола алергеног полена у ваздуху  801.952,00

10 Праћење буке у граду Краљеву  930.000,00

11 Сузбијање комараца на територији града Краљева  1.200.000,00

12 Уништавање амброзије на урбаном делу територије града Краљева  1.000.000,00

13 Повремене циљане контроле загађења животне средине на територији града Краљева  100.000,00

14  Спровођење режима заштите над заштићеним природним добрима  400.000,00

15 Набавка 70 контејнера и 6 киштри  3.000.000,00 

16 Плаћање услуге изношења отпада са територије МЗ Врба  2.823.199,39

17 Плаћање услуге изношења отпада из 20 киштри  7.000.000,00

18 Чишћење дивљих депонија са територије сеоских месних заједница  1.500.000,00

19  Спровођење Протокола о води и здрављу, који је Република Србија ратификовала 2013.године учешћем у пројекту 
Светске здравствене организације  400.000,00

20 Пројектно и конкурсно финансирање и суфинансирање пројеката организација цивилног друштва из области 
заштите животне средине  1.400.000,00

21
Пропагандне активности, штампање стратешких докумената и сарадња са васпитно-образовним, научним 
установама, јавним предузећима и другим установама и организацијама у циљу реализације пројеката везаних за 
еколошку едукацију и финансирање активности Савета за заштиту животне средине.

 500.000,00

22 Набавка опреме за сеоске водоводе у складу са приоритетима из Извештаја комисије за обилазак сеоских водовода  150.000,00

 УКУПНО: 40.500.000,00

4. Уколико се приходи и примања у току 
буџетске године не остварују у планира-
ном износу расходи ће се остварити по 
приоритетима које утврди градоначелник 
града Краљева и то најпре обавезе утврђе-
не законом. 

5. Средства из тачке 2. овог Програма могу 
да се увећају и за износ донација и прихо-
да из других извора, која ће се користити 
у складу са овим Програмом.

6. Цене у финансијском плану су изражене 
са ПДВ-ом.
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и обронци који се простиру од севера према 
југу од шумадијсих планина (Котленик и Гле-
дићке планине) на висини од 900м до Копао-
ничке групе планина (Жељин, Гоч, Столови), 
на око 1400м надморске висине. На западу 
се ослања на планинске делове Старог Влаха 
(Јелице и Чемерно) на око 1.600 м надморске 
висине. Највећи део територије града Краље-
ва има умерено континенталну климу. Кон-
тинетални утицај јаче је изражен у низијском 
делу града, а планински делови имају нешто 
оштрију планинску климу. 

На подручју града Краљева највећи удео 
у површини од 47,4% имају пољопривред-
ни ресурси. Структуру пољопривредног 
земљишта укупне површине од 72.498 hа 
чине 31,7% ораничне површине (23.000 hа), 
ливаде 24,8% (18.000 hа) и 31,7% пашњачке 
површине (23.000 hа), и исте су углавном у 
својини грађана.

Шумски ресурси заузимају 46,8% од уку-
пне површине, што је више од просека за РС 
(27,5%), што указује да је територија града 
богата шумама. Власничка структура шума 
на територији града Краљева показује да је 
62% шума и шумског земљишта у државном 
власништву, а 38% у својини грађана.

Стање и трендови у руралном подручју 

Демографске карактеристике и трендо-
ви: Град Краљево према попису становништ-
ва, домаћинства и станова у 2011. години имао 
је 125.488 становника. Градско становништво 
чинило је 54,80% укупног броја становника 
(68.749) док је остало становништво чинило 
45,20% (56.739) укупног броја становника. 
Повећање броја становника у 2011. години у 
односу на податке из пописа у 2002. години 
забележено је у 14 насељених места (од 92) 
на територији града Краљева и то углавном 
у градским и приградским насељеним мести-
ма. У укупном броју становника 2011. годи-
не удео женског становништва је 50,92%, док 
је удео мушког становништва 49,08%. Пре-
ма попису становништва 2011. године град 
Краљево је имао 106.732 становника старијег 
од 15 и више година, од чега су без школе и 
са непотпуним основним образовањем било 
14,39% од укупног броја, са основном шко-
лом 21,21% са средњим образовањем 49,96% 
и са вишим и високим образовањем 14,32% 

92.

На основу члана 13. Закона о подсти-
цајима у пољопривреди и руралном раз-
воју („Службени гласник РС”, број 10/2013, 
142/2014 и 103/2015), члана 24. став 2, члана 
63. тачка 2, члана 87. став 3, члана 121. став 1 
Статута града Краљева („Службени лист гра-
да Краљева”, број 15/13 – пречишћен текст) и 
члана 14. Одлуке о буџету града Краљева за 
2016.годину („Службени лист града Краље-
ва”, број 29/15), по прибављеном Решењу о 
давању претходне сагласности Министар-
ства пољопривреде и заштите животне сре-
дине број 320-00-01209/2016-09 oд 26.02.2016. 
године, 

Градско веће града Краљева на Педесет 
четвртој (ванредној) седници одржаној дана 
01. априла 2016. године, донело је 

ПРОГРАМ
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У 

2016.ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА КРАЉЕВА

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ 
ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА

Анализа постојећег стања 

Географске и административне каракте-
ристике: Град Краљево са 92 насељена места 
обухвата површину од 1.530 км2 и по повр-
шини је највећа јединица локалне самоу-
праве у Републици у коме се налази седиште 
Рашког округа. Налази се у средишњем делу 
Србије 180 км јужно од Београда. Према 
подацима из пописа становништва 2011. 
године, просечна густина насељености на 
територији града Краљева износила је 82 ста-
новника/км2.

Природни услови и животна средина: 
Град Краљево простире се око доњег тока 
реке Ибар и средњег тока реке Западне Мо-
раве. Рељеф града Краљева је равничарски 
и брдско планинински. Средишњи и север-
ни део града лоциран је на темељу Ибарске 
и Западно моравске терасе висине 203-208м. 
Ивични крајеви су брдско планински висови 
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Показатељи развоја пољопривреде 

Пољопривредно земљиште: На подручју 
града Краљева највећи удео у површини од 
47,4% имају пољопривредни ресурси. Струк-
туру пољопривредног земљишта укупне 
површине од 72.498 hа чине 31,7% ораничне 
површине (23.000 hа), ливаде 24,8% (18.000 
hа) и 31,7% пашњачке површине (23.000 hа). 
Према попису пољопривреде у 2012. години 
на подручју града Краљева 11.713 газдин-
ства су користили 38.377 hа пољопривредног 
земљишта следеће структуре:
•	 оранице и баште 16.171 hа (или 42,15%)
•	 ливаде и пашњаци 18.204 hа (или 47,45%)
•	 воћњаци 3.566 hа (или 9,30%)
•	 виногради 10 ha (или 0,02%)
•	 окућница 414 ha (или 1,07%) 
•	 остало 4 ha (или 0,01%) 

Вишегодишњи засади: На коришћеној 
површини под воћем од 3.566 ha највише је 
заступљена шљива на површини од 2.351 ha 
и јабука на површини од 534 ha. Плантажни 
начин гајења воћа је заступљен на 1.187 ha. 

Сточни фонд: Према попису пољоприв-
реде 2012. године, на подручју града Краље-
ва сточни фонд је заступљен са 23.396 гове-
да од чега су краве 12.480, свиње 54.020 од 
чега крмаче 7.166, овце 39.836 од чега овце за 
приплод 28.891, козе 2.580 и живине 400.200. 
Пчеларство је заступљено са 11.473 кошни-
ца пчела. У граду Краљеву има 8.069 објекта 
за смештај говеда укупног капацитета 59.633 
места и 6.920 објеката за смештај свиња са 
капацитетом 76.456 места и 2.801 објекат за 
смештај остале стоке са 85.356 места. 

На територији града Краљева од укуп-
ног броја газдинства 83% гаји стоку. Нај-
заступљенија су газдинства са величином 
стада говеда од 1-2 грла (51,33%) и 3-9 грла 
(41,60%), свиња од 1-2 грла (49,39%) и 3-9 
грла (28,90%) и оваца од 3-9 грла (55,13%) и 
10-19 грла (28,33%). 

Механизација, опрема и објекти: 
Пољопривредна газдинства на подручју гра-
да Краљева су располагали са 6.094 двоосо-
винска трактора, 2.393 једноосовинска трак-
тора, 340 комбајна који су углавном старији 
од 10 година, 214 берача кукуруза, 4.366 плу-
гова, 1.715 тањирача, 3.055 дрљача, 143 сетво 

од укупног броја становника старијег од 15 
година и више.

Диверзификација руралне економије: У 
протеклом периоду привреда града Краље-
ва сусрела се са значајним проблемима који 
су довели до њеног слабљења, а посебно до 
лошег стања у великим индустријским ком-
плексима. Због слабе привредне активности 
у земљи, технолошке застарелости, губитка 
тржишта, а потом неуспешних приватиза-
ција великих комплекса Фабрике Вагона, 
Магнохрома и др. дошло је до значајног по-
већања стопе незапослености, пада живот-
ног стандарда и повећања сиромаштва. Данас 
привредну структуру Краљева чине регис-
трована и активна 1.345 привреднa друштва 
и 3.746 предузетника. Највећи број привред-
них друштава је из области трговине на ве-
лико и мало, затим из области прерађивач-
ке индустрије, саобраћаја и грађевинарства. 
У Краљеву је у 2014. години било запослено 
23.738 радника, а на евиденцији незапосле-
них налазило се 12.939 лица. 

Рурална инфраструктура: С обзиром да 
на руралном подручју града Краљева живи 
47% становништва, да је пољопривреда један 
од значајних ресурса, да град обилује значај-
ним природним ресурсима, као и чињенице 
да не постоји одговарајућа комунална инфра-
структура, може се закључити да постоји по-
треба за унапређење услова за живот и услова 
за развој економских активности на руралном 
подручју. Међутим, услови за развој сеоског 
подручја су значајно отежани услед недостат-
ка саобраћајне и комуналне инфраструкту-
ре, али и чињенице пада броја становника на 
сеоском подручју и повећање просечне ста-
рости становништва на селу. Водоснабде-
вање на сеоском подручју, као и одвођење 
отпадних вода је једна од најприоритетнијих 
области комуналне уређености сеоског под-
ручја. И поред великих водних капацитета 
није успостављен одржив систем управљања 
сеоским водоводима, што подразумева одр-
жавање водовода и обезбеђивање испоруке 
хигијенски исправне воде за пиће сеоском 
становништву. Други веома значајан проблем 
на сеоском подручје је недостатак услуге са-
купљања и одвожења комуналног отпада. На 
сеоском подручју уочава се недостатак уређе-
них јавних простора, недовољна техничка оп-
ремљеност јавних објеката и домова културе.
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ваних пољопривредних газдинстава у 2013. 
години (8.222) породична пољопривредна 
газдинства учествују са 99,62%. 

Производња пољопривредних произво-
да: Разноликост природних ресурса, клима, 
повољан водни режим, различити типови 
земљишта и сл. су за територију града Краље-
ва битни предуслови за успешну пољоприв-
редну производњу. Плодне оранице су лоци-
ране у долинама реке Западне Мораве, Ибра 
и Груже. Воћњаци су на веома повољним 
брежуљкастим теренима изнад долина ових 
река, а већа површина ливада и пашњака је 
на брдско – планинском терену планина Сто-
лови, Гоча, Троглава, Радочела, Чемерна, Кот-
леника и Гледићких планина. Најзаступље-
нија пољопривредна грана је сточарство и 
то говедарство (производња млека и меса), 
свињарство и овчарство, затим ратарство 
(у ратарској производњи највише је била за-
ступљена производња кукуруза на 6.716 ha, 
крмно биље на 4.462 ha, пшеница на 2.285 ha, 
јечам 972 ha и овас 842 ha), као и произодња 
кабасте сточне хране. У 2013. години на под-
ручју града Краљева произведено је 51.825 
тона пшенице и кукуруза, 12.365 тона дете-
лине и луцерке, 67.210 тона сена и трава са 
ливада и пашњака, 17.704 тоне кромпира, 
14.385 тона шљива, 3.603 тона јабука и око 21 
милион литара млека.

Земљорадничке задруге и удружења 
пољопривредника: Задружни сектор би тре-
бало да представља значајну компоненту ру-
ралног развоја. У граду Краљеву има регис-
трованих 21 задруга, од којих су активне 7. У 
оквиру Привредне коморе Краљево постоји 
Задружни савез који својом активношћу 
даје допринос даљем развоју задругарства и 
пољопривреде на подручју града и региона. 
У складу са постојећим производним ре-
сурсима у пољопривреди формирана су два 
удружења и то Удружење одгајивача говеда 
сименталске расе ”Западна Морава” и Удру-
жење произвођача воћа и поврћа. 

 
Трансфер знања и информација: 

Пољопривредно саветодавна стручна служ-
ба Краљево је носилац активности преноса 
знања и информација из области пољоприв-
реде (организовањем семинара, тренинга, 

спремача, 486 ротофрезе и 828 растурача. 
Пољоприведна газдинства су располагала 

са 8.266 објекта за смештај пољопривредних 
производа (кошеви за кукуруз, амбари, си-
лоси и објекти за силажу), 3.051 објекат за 
смештај пољопривредних машина и опреме, 
59 сушара, 37 хладњача и 823 пластеника и 
стакленика.

Радна снага: Највећи број газдинства 
77,93% на подручју града Краљева су газдин-
ства са 1-2 члана или стално запослена који 
обављају пољопривредну активност. Од уку-
пног броја чланова и стално запослених на 
газдинству око 44% су жене. Жене носиоци 
породичних пољопривредних газдинстава 
учествују са свега 17,45%. У пољопривред-
ну производњу у 2011/2012 години на тери-
торији града Краљева уложено је 13.254 го-
дишње радне јединице, од чега 97% од стране 
породичних газдинстава. Удео појединих 
категорија ангажовање радне снаге на газ-
динствима у укупном броју годишњих рад-
них јединица у пољопривреди износи 45% 
од стране носиоца газдинства 50% од стране 
чланова породица и рођака који су обавља-
ли активности на газдинству 1,20% од стра-
не ангажовања радне снаге и радне снаге под 
уговором.

Другим профитабилним активностима 
бавило се 2.958 газдинстава, односно 25% 
укупног броја газдинства и то прерадом мле-
ка (60%) и прерадом воћа и поврћа (27%).

Највећи број носилаца пољопривредних 
газдинастава њих 7.677 од 11.713 се у попису 
пољопривреде 2012. године изјаснило да има 
само пољопривредно искуство, које је стече-
но праксом, пољопривредну средњу школу 
177, другу средњу школу 3.009 и вишу и ви-
соку 712.

Структура пољопривредних газдинста-
ва: По попису пољопривреде у 2012. години, 
на подручју града Краљева било је 11.713 га-
здинстава и учешће истих у укупном броју 
домаћинстава износи 27,87%. Највећи број 
газдинстава, према величини коришћеног 
пољопривредног земљишта су газдиства са 
коришћеном површином 2 - 5 ha 3.880 (или 
33,13%), до 1 ha 2.914 (или 24,88%) и од 1-2 
ha 2.582 (или 22,05%). Просечно коришћено 
пољопривредно земљиште по газдинству је 
износило 3,28 ha. Од укупног броја регистро-
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едукација у сарадњи са Комором, Задруж-
ним савезом и ангажовањем консултаната 
за поједине области и медија који покривају 
подручје града). У саветодавни систем и пре-
ко учешћа на групним предавањима и семи-

нарима, као и кроз повремене посете савето-
даваца у 2015. години било је укључено 2.866 
пољопривредника, а интезивно је праћено 
(више пута током године) 200 пољопривред-
на газдинства.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И 
ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

Табела 1. Мере директних плаћања 

Редни 
број Назив мере Шифра 

мере

Планирани 
буџет за меру

(укупан износ по 
мери у РСД)

Износ подстицаја 
по јединици мере 

(апсолутниизносу РСД)

Износ 
подстицајапо 

кориснику (%)
(нпр. 30%, 50%, 

80%)

Максимални износ 
подршке по кориснику 

(ако је дефинисан)
(РСД)

1.

Регрес за 
репродуктивни 
материјал (вештачко 
осемењавање)

100.1.1 13.000.000 1.500-  -

УКУПНО 13.000.000

 
 Табела 2. Мере кредитне подршке 

Редни 
број Назив мере Шифра 

мере

Планирани 
буџет за меру

(укупан износ по 
мери у РСД)

Износ подстицаја 
по јединици мере 

(апсолутниизносу РСД)

Износ 
подстицајапо 

кориснику (%)
(нпр. 30%, 50%, 

80%)

Максимални износ 
подршке по кориснику 

(ако је дефинисан)
(РСД)

1. Суфинансирање камате 
за пољ.кредите 100.2.1 7.000.000   -

УКУПНО  7.000.000

 Табела 3. Мере руралног развоја 

Редни 
број Назив мере Шифра 

мере

Планирани буџет за 
меру

(укупан износ по мериу 
РСД)

Износ подстицаја по 
кориснику (%)

(нпр. 30%, 50%, 80%)

Максимални износ подршке по 
кориснику (ако је дефинисан)

(РСД)

1.
Инвестиције у 
физичка средства пољ.
газдинства

101 36.000.000 30-45 300.000 

2.

Oбнављање пољ.произ.
потенцијала нарушеног 
елем.непогодама и 
катастрофалним 
догађ.и увођење 
одг.превентивних 
активности

104 32.000.000 55-60 -

3.

Трансфер знања и 
развој саветодавства- 
Унапређење обука у 
области пољопривреде 
и руралног 

305 500.000 100 -

УКУПНО  68.500.000 

 
Табела 4. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања и у оквиру мера ру-

ралног развоја 

Редни 
број Назив мере Шифра 

мере

Планирани 
буџет за меру

(укупан износ по 
мери у РСД)

Износ подстицаја 
по јединици мере 

(апсолутниизносу РСД)

Износ 
подстицајапо 

кориснику (%)
(нпр. 30%, 50%, 

80%)

Максимални износ 
подршке по кориснику 

(ако је дефинисан)
(РСД)

1. Спровођење 
одгајивачких програма 603 1.500.000 100 -

УКУПНО 1.500.000
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Ова мера је у складу са Стратегијом пољопри-
веде и руралног развоја 2014-2024. године 
као и донетом Стратегијом развоја града 
Краљева (”Службени лист града Краљева”, 
број 3/2015).

 – Према попису пољопривреде у 2012. годи-
ни сточни фонд града Краљева чинио је 
23.396 говеда, од чега су краве 12.480. Сто-
чарство је значајна грана пољопривреде 
на подручју града Краљева са тенденцијом 
раста у сектору млекарске производње и 
производње меса и иста се одвија на ма-
лим фармама, односно пољопривредним 
газдинствима. Град Краљево је током 2013, 
2014 и 2015.године из средстава буџета 
града, а преко Фонда за развој пољоприв-
реде града Краљево вршио регесирање 
трошкова вештачког осемењавања. У 2015. 
години право на коришћење регреса за 
прво вештачко осемењавање уматичених 
крава и јуница остварило је 1.656 носиоца 
пољопривредног газдинства за 6.434 грла 
у укупном износу од 9.651.000,00 динара.

Циљеви мере: Регресирањем за репроду-
ктини материјал (вештачко осемењавање) 
остварује се поправљање расног састава го-
веда на територији града, а у циљу повећања 
производње и квалитета млека и меса.

Веза мере са националним програмима 
за рурални развој и пољопривреду: Није 
применљиво с обзиром да није усвојен НПРР.

Крајњи корисници: Физичка и правна 
лица- носиоци пољопривредних газдинстава

Економска одрживост: За реализацију 
ове мере није потребно подносити бизнис 
план или пројекат о економској одрживости 
улагања.

Тaбела 5. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 

Буџет Вредност у 
РСД 

Укупан иззнос средстава из буџет АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја 90.000.000

Планирана средства за директна плаћања 13.000.000

Планирана средства за кредитну подршку 7.000.000

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја 68.500.000

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања и у оквиру мера руралног развоја 1.500.000

Циљна група и значај промене која 
се очекује за кориснике: Регистрована 
пољопривредна газдинства. Очекивања су да 
реализација предвиђених мера ће допринети 
повећању продуктивности и ефикасности 
пољопривредне производње на пољоприв-
редним газдинствима.

Информисање корисника о могућности-
ма које пружа Програм подршке за спро-
вођење пољопривредне политике и поли-
тике руралног развоја: Преко органа града, 
сајта града Краљева, сајта Фонда за развој 
пољопривреде града Краљева преко којег се 
реализује Програм мера, локалних медија 
који покривају подручје града, као и преко 
Пољопривредно саетодавне стручне службе.

Мониторинг и евалуација: Надлежне 
службе Градске управе града Краљева пра-
те реализацију мера и кроз израду одгова-
рајућих извештаја и информација које дос-
тављају надлежним органима (Градско веће, 
Скупштина града и др.), а праћење реализа-
ције мера које спроводи путем јавног огла-
са-конкурса Фонд за развој пољопривреде 
града Краљева, исти и врши контролу реали-
зације инвестиција-пројеката.

 
II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

1. Назив и шифра мере: Регрес за репро-
дуктивни материјал (вештачко осемења-
вање) 100.1.2

 Образложење: У складу са Законом 
о подстицајима у пољоприведи и руралном 
развоју јединице локалне самоуправе могу 
да утврђују мере које се односе на директна 
плаћања за регрес за репродуктивни мате-
ријал и то: само за вештачко осемењавање. 
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Фонд за развој пољопривреде града 
Краљева спроводи поступак утврђивања ис-
пуњености услова за остваривање права на 
коришћење средстава за регресирање трош-
кова вештачког осемењавања и испоставља 
налог за исплату средстава на наменски ра-
чун носиоца пољопривредног газдинства , на 
основу одлуке председника Управног одбора 
Фонда до износа планираних средстава од 
13.000.000,00 дин.

2. Назив и шифра мере: Суфинансирање 
камата за пољопривредне кредите 100.2.1

Образложење: Град Краљево је у 2013, 
2014 и 2015. години средствима буџета града 
Краљева, а преко Фонда за развој пољоприв-
реде града Краљева, развој пољопривре-
де подстицао суфинансирањем камата 
за пољопривредне кредите за куповину 
пољопривредне механизације, машине у сто-
чарству, воћарству, куповину стоке, репрома-
теријала, система за наводњавање и изградњу 
бунара (у 2015. години 91 носиоца пољоприв-
редних газдинстава користила су средства за 
ове намене у износу од 4.533.901,99 динара). 
У 2016. години ће се наставити са политиком 
суфинансирања камата за пољопривредне 
кредите, а што је у складу са Стратегијом раз-
воја града Краљева (”Службени лист града 
Краљева”, број 3/2015).

Кредитна подршка за суфинансирање ка-
мата за пољопривредне кредите одобраваће 
се за куповину нове пољопривредне механи-
зације, машина, опреме и репроматеријала у 
сточарству, воћарству, повртарству и ратар-
ству, куповину стоке, живине, пчела и рибље 
млађи, изградња пластеника и куповина сад-
ног материјала у повртарству и воћарству, 
средстава за заштиту биља, система за на-
водњавање и изградњу бунара.

Фонд за развој пољопривреде града 
Краљева и банка закључују уговор за субвен-
ционисање дела камате код одобравања бан-
карских кредита носиоцима пољопривред-
них газдинстава по следећим условима:
•	 да рок отплате кредита буде највише три 

године,
•	 да се кредит одобрава и исплаћује у дина-

рима или против вредност у динарима ако 
се кредит одобрава у другој валути,

•	 да ануитети могу бити месечни, квартал-
ни или шестомесечни.

Општи критеријуми за кориснике:
Право на коришћење средстава за регре-

сирање трошкова вештачког осемењавања 
уматичених крава и јуница има правно ли-
це-предузетник и физичко лице носилац 
пољопривредног газдинства са подручја гра-
да Краљева уписано у Регистар пољоприв-
редног газдинства са активним статусом за 
регресирање првог вештачког осемењавања 
за уматичено грло.

Специфични критеријуми: За реализа-
цију ове мере корисник је у обавези да испу-
ни само опште критеријуме.

Листа инвестиција у оквиру мере: 
Шифра инвестиције Назив инвестиције 

100.1.1 Регрес за репродуктивни материјал 
(вештачко осемењавање)

Критеријум селекције се не примењују 
при реализацији ове мере већ се средства 
одобравају по редоследу пријема потпуних 
захтева до утрошка средстава. 

Интензитет помоћи: Регрес за репроду-
ктивни материјал (вештачко осемењавање) 
је 1.500,00 динара за прво осемењавање по 
уматиченом грлу (крава, јуница) извршено 
у периоду од 1.12.2015. до 30.11.2016. године.

Индикатори/показатељи: 
Редни број Назив показатеља

1
Укупан број подржаних газдинстава 

за регрес за репродуктивни материјал 
(вештачко осемењавање)

2 Укупан број уматичених грла за које је 
извршено регресирање

Административна процедура: Захтев за 
коришћење средстава за регрес за репроду-
ктивни материјал (вештачко осемењавање) 
подноси се Фонду за развој пољопривреде 
града Краљева до 30.11.2016. године на про-
писаном обрасцу.

 Уз захтев се подноси:
•	 потврда о активном статусу регистрова-

ног пољопривредног газдинства;
•	 потврда о извршеној услузи вештачког 

осемењавања;
•	 потврда одговорне организације о умати-

ченом грлу;
•	 наменски рачун носиоца пољопривредног 

газдинства.
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Специфични критеријуми: За реализа-
цију ове мере корисник је у обавези да испу-
ни само опште критеријуме.

Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра инвестиције Назив инестиције

100.2.1 Суфинансирање камата за 
пољопривредне кредите

Критеријум селекције се не примењују 
при реализацији ове мере већ се средства 
одобравају по редоследу пријема потпуних 
захтева до утрошка средстава. 

Интензитет помоћи: Фонд за развој 
пољопривреде града Краљева плаћа субвен-
ционисану камату у висини номиналне кама-
те и то:
1. за краткорочне кредите до 12 месеци у ви-

сини референтне каматне стопе Народне 
банке Србије важеће у тренутку пуштања 
кредита у течај,

2. за дугорочне кредите преко 12 месеци у 
висини референтне каматне стопе На-
родне банке Србије увећане за 2,5 про-
центна поена важеће у тренутку пуштања 
кредита у течај.
Износ кредита по кориснику за физичко 

лице износи од 100.000,00 до 1.500.000,00 ди-
нара, а за правно лице износ кредита по ко-
риснику не може бити већи од 5.000.000,00 
динара.

Индикатори/показатељи:
Редни број Назив показатеља

1 Број корисника кредитних линија са 
суфинансираном каматом

2 Укупан износ ангажованих средстава 
пословних банака

Административна процедура: 
За коришћење кредита поред доказа о 

утврђеним обавезним условима корисници 
кредита подносе банци писани захтев уз који 
прилажу:
•	 предрачун или купопродајни уговор за 

набавку предмета кредита предвиђених 
овим програмом,

•	 изјаву са подацима о површинама, струк-
тури и парцелама на којима се планира 
коришћење предмета кредита,

•	 доказ да су измирили обавезе у целости по 
основу коришћења финансијске подрш-
ке из буџета града Краљева у периоду од 

Мере подршке за суфинансирање камата 
спроводиће Управни одбор Фонда за развој 
пољопривреде града Краљева преко послов-
них банака које прихвате услове кредити-
рања.

Међусобна права и обавезе између Фонда 
за развој пољопривреде града Краљева и ба-
нака уређује се уговором.

Циљеви мере: Улагање у даљи развој при-
марне пољопривредне производње кроз ст-
варање услова пољопривредним произвођа-
чима да до финансијских средстава дођу по 
повољнијим условима.

Веза мере са националним програмима 
за

 рурални развој и пољопривреду: Није 
применљиво обзиром да није усвојен НПРР

Крајњи корисници: физичко лице – но-
силац комерцијалног породичног пољоприв-
редног газдинства, осим физичког лица које 
је привремени носилац пољопривредног га-
здинства и предузетник и правно лице упи-
сан у Регистар пољопривредних газдинстава 
који пољопривредну делатност обављају на 
територији града Краљева.

Економска одрживост: за реализацију 
ове мере није потребно подносити бизнис 
план или пројекат о економској одрживости 
улагања (подноси предрачун или купопро-
дајни уговор за набавку предмета кредита).

Општи критеријуми за кориснике: 
•	 корисник треба да је уписан у Регистар 

пољопривредних газдинстава у скла-
ду са Правилником о упису у Регистар 
пољопривредних газдинстава и обнови 
регистрације, као и о условима за паси-
ван статус пољопривредног газдинства 
(„Службени гласник РС”, број 17/2013 и 
102/15).

•	 корисник са пребивалиштем и произ-
водњом на територији града Краљева

•	 корисник измирио обавезе у целости 
по основу коришћења средстава у скла-
ду са Одлуком о финансијској подршци 
пољопривредним произвођачима („Служ-
бени лист општине Краљево”, број 8/05) 
и доспеле обавезе по основу коришћења 
средстава у складу са Програмом рада 
Фонда за развој пољопривреде за 2013, 
2014 и 2015. годину.
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3. Назив и шифра мере: 
ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА 
СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ 
ГАЗДИНСТАВА, 101

Образложење: Град Краљево је током 
2013, 2014. и 2015. године средствима буџе-
та града Краљева, а преко Фонда за развој 
пољопривреде града Краљева подстицао реа-
лизацију инвестиција у примарну пољоприв-
редну производњу кроз накнаду дела трош-
кова у висини од 30% за пројекте из области 
примарне пољопривредне производње (у 
2015. години 128 носиоца пољопривредног 
газдинства користила су средства у укупном 
износу од 28.993.844,00 динара). 

Град Краљево ће у 2016. години као меру 
руралног развоја спроводити давањем под-
стицаја пројектима који се односе на инести-
ције у примарну пољопривредну производњу 
кроз накнаду дела трошкова минимално од 
30% односно 45% (за подручја са отежаним 
условима рада у пољопривреди) од вред-
ности инвестиције. Ова мера је у складу са 
Стратегијом пољопривреде и руралног раз-
воја 2014-2024. године и Стратегијом раз-
воја града Краљева (”Службени лист града 
Краљева”, број 3/2015).

Циљеви мере: Даљи развој примарне 
пољопривредне производње

Веза мере са националним програмима 
за рурални развој и пољопривреду: Није 
применљиво обзиром да није усвојен НПРР

Крајњи корисници: физичка лица – но-
сиоци регистрованог породичног комер-
цијалног пољопривредног газдинства

Економска одрживост: Доставља кратак 
опис инвестиције који садржи опис инвести-
ционог улагања и укупну вредност инвести-
ције.

Општи критеријуми за кориснике: 
Право на субвенцију – накнаду дела трош-
кова за пројекте могу остварити физичко 
лице носиоц комерцијалног пољопривред-
ног газдинства у активном статусу коме је 
пољопривреда основна делатност и исту 
обавља на подручју града Краљева само по 
основу једне инвестиције.

Специфични критеријуми: За реализа-
цију ове мере корисник је у обавези да испу-
ни само опште критеријуме.

2005.-2011. године и доспеле обавезе по 
основу коришћења финансијске подршке 
у 2013, 2014 и 2015. години,

•	 друга документа у складу са пословном 
политиком банке.
Након обраде захтева банка доставља Уп-

равном одбору Фонда за развој пољопривре-
де града Краљева обавештење за прибављање 
писане сагласности о испуњености услова за 
субвенцију камате.

Управни одбор Фонда за развој пољоприв-
реде града Краљева утврђује испуњеност ус-
лова прописаних овом мером и о томе оба-
вештава банку. Фонд за развој пољопривреде 
града Краљева плаћа субвенционисани део 
камате у целости у року од 20 (двадесет) рад-
них дана од дана достављања захтева са ин-
струкцијама за плаћање.

Банка је у обавези да:
•	 доставља Фонду за развој пољопривреде 

града Краљева примерак закључених уго-
вора о кредиту,

•	 да врши наплату кредита у ануитетима у 
складу са планом отплате који чини сас-
тавни део уговора о кредиту са корисни-
ком, 

•	 да врши контролу наменског утрошка 
средстава кредита и о томе обавешта-
ва Фонд за развој пољопривреде града 
Краљева тромесечно,

•	 да уколико утврди да кредит није намен-
ски искоришћен или је делимично намен-
ски искоришћен проглашава се доспелим 
тако што целокупна главница, припа-
дајућа редовна камата и затезна камата 
која се обрачунава у складу са послов-
ном политиком банке за цео период ко-
ришћења кредита наплаћују од корисни-
ка, укључујући и износ субвенционисан 
од стране Фонда за развој пољопривреде 
града Краљева са обрачунатом затезном 
каматом у складу са пословном полити-
ком банке коју банка уплаћује Фонду,

•	 да одобри и реализује кредит до 30.10.2016. 
године.
Коришћење средства за кредитну подрш-

ку за суфинансирање камата врши се у скла-
ду са динамиком подношења захтева до 
планираног износа од 7.000.000,00 динара 
утврђеног за спровођење ове мере о чему од-
луку доноси Управни одбор Фонда за развој 
пољопривреде града Краљева.
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Индикатори/показатељи: 
Редни број Назив показатеља

1 Укупан број подржаних пројеката

2 Површина под новим вишегодишњим 
засадима

3 Број набављених грла

4 Површина под заштићеним простором

5 Број кошница

Административна процедура: Подсти-
цаји за инвестиције у физичка средства 
пољопривредних газдинстава Фонд за раз-
вој пољопривреде града Краљева одобраваће 
путем конкурса – јавног огласа по претходно 
утврђеним критеријумима. 

Пријем захтева у складу са конкурс-
ним условима се подносе Фонду за развој 
пољопривреде града Краљева преко Одељења 
за привреду и финансије Градске управе гра-
да Краљева. Одељење за привреду и финан-
сије спроводи административну проверу ут-
врђивања да ли је захтев потпун, поднет на 
време и да ли су услови за одобравање захте-
ва испуњени. Коначну одлуку о расподели и 
коришћењу подстицајних средстава за ин-
вестиције у физичка средства пољопривред-
них газдинстава доноси Управни одбор Фон-
да за развој пољопривреде града Краљева. 
Начин реализације одобрених подстицајних 
средстава и обавезе корисника прецизира се 
уговором.

Фонд за развој пољопривреде града Краље-
ва дефинише критеријуме, поступак и начин 
остваривања права на коришћење средстава 
као и начин контроле наменског коришћења 
одобрених средстава и расподељује учесни-
цима конкурса планирана средства за ове на-
мене у износу до 36.000.000,00 динара.

4. Назив и шифра мере: Обнављање 
пољопривредног производног потенција-
ла нарушеног елементарним непогодама и 
катастрофалним догађајима и увођење од-
говарајућих превентивних активности 104

Образложење - Штете на пољопривред-
ним усевима, стоци и другим ресурсима ре-
дован су пратилац пољопривредне произ-
водње, посебно од временских непогода на 
усевима и штете које причињавају дивљачи 
на стоци. Штете већег обима превазилазе 
могућност санирања од стране произвођача 

Листа инвестиција у оквиру мере: 
Шифра 

инвестиције Назив инестиције

101.1.1 Набавка квалитетних приплодних јуница млечних 
раса или сименталског говечета 

101.2.1 Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња 
товних раса 

101.3.1

Подизање нових или обнављање постојећих 
(крчење и подизање) производних (са наслоном) 
и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, 
као и постављање противградних мрежа, објеката 
и набавка опреме и средстава за тестирање, 
клонску селекцију, сертификацију, конзервацију и 
мултипликацију садног материјала 

101.3.4

Изградња стакленика и набавка опреме и/
или материјала за повртарску производњу и 
производњу јагодастог воћа, као и расадничарску 
производњу и цвећарство у заштићеном и 
полузаштићеном простору (набавка конструкција 
за пластенике и стакленике, високо квалитетних 
вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, 
система за загревање пластеника, система за 
вештачко осветљавање, система за наводњавање/
одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима 
и столова за производњу расада) за пластенике и 
стакленике 

101.3.3

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, 
заштиту биља и наводњавање/одводњавање за 
воћарску и виноградарску производњу, производњу 
садног материјала и повртарску производњу 
(укључујући и производњу расада и цвећарство) на 
отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-
виноградарску производњу (набавка прецизних 
машина за сетву, машина за расађивање расада, 
висококвалитетних прскалица или атомизера за 
заштиту од болести, корова и штеточина; набавка 
система са микропрскалицама за заштиту воћњака, 
винограда и расадника од измрзавања; набавка 
противградних мрежа и пратеће опреме; набавка 
система кап по кап; набавка пластичних фолија, 
агротекстила и прскалица за наводњавање) 

101.3.5

Изградња капацитета за скупљање и складиштење 
воћа, грожђа, садног материјала и поврћа (изградња 
хладњача и УЛО хладњача већег капацитета, 
хладњача за дугорочно складиштење производа; 
изградња хладњача и капацитета за чување 
и припрему за отпремање садног материјала; 
изградња центара за скупљање и припрему воћа, 
грожђа и поврћа за тржиште са хладњачама мањег 
капацитета, као и за набавку опреме за припрему 
воћа, грожђа и поврћа за тржиште и опреме за 
паковање и набавка машина за прање, полирање, 
чишћење, сортирање, оцену и паковање производа, 
као и набавка палета за дугорочно складиштење 
производа 

101.5.1 Набавка нових пчелињих друштава 

Критеријум селекције се не примењују 
при реализацији ове мере, већ се средства 
одобравају по редоследу пријема потпуних 
захтева до утрошка средстава. 

Интензитет помоћи: Кроз накнаду 
дела трошкова за инвестиције у примарну 
пољопривредну производњу од 30%, односно 
45% (за подручја са отежаним условима рада 
у пољопривреди) од вредности инвестиција, 
а максимално по кориснику до 300.000,00 ди-
нара.
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Интензитет помоћи: 
 – Подстицаји за регрес за премију осигу-

рања за усеве, плодове, вишегодишње за-
саде, расаднике и животиње исплаћује се 
у износу од 60% плаћене премије осигу-
рања, односно 55% плаћење премије оси-
гурања у подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди без урачунатог по-
реза на додату вредност ако је код друшт-
ва за осигурање осигурао:

 – животиње од ризика који су прописани 
условима осигуравајућих друштава;

 – усеве и плодове од ризика умањења при-
носа;

 – расаднике и младе вишегодишње засаде 
пре ступања на род од ризика који су про-
писани условима осигуравајућих друштава.

Индикатори/показатељи: 
Редни број Назив показатеља

1
Број ха осигураних од штета на 

усевима, плодовима, вишегодишњим 
засадима, расадницима

2 Број осигураних грла

3

Укупан број подржаних газдинстава 
за регрес премије осигурања за 

усеве, плодове, ишегодишње засаде, 
расаднике и животиње

Административна процедура: 
 – Захтев за коришћење средстава за Регрес 

за премију осигурања за усеве, плодо-
ве, вишегодишње засаде, расаднике и 
животиње се подноси Фонду за развој 
пољопривреде града Краљева, а преко 
Одељења за привреду и финансије Град-
ске управе града Краљева, до 30. новембра 
2016. године на прописаним обрасцима.
Уз захтев се подноси и:

•	 Фотокопија полисе осигурања издата од 
стране осигиравајућих друштава и ориги-
нал полисе (на увид) за период извршеног 
осигурања од 1.12.2015. до 30.11.2016. го-
дине;

•	 Оригинал потврду о извршеном плаћању 
укупне премије осигурања;

•	 Потврду о упису активног статуса у регис-
тру пољопривредних газдинстава (ориги-
нал);

•	 Копију броја наменског рачуна пољоприв-
редног газдинства.
Фонд спроводи поступак утврђивања 

испуњености услова за остваривање права 
коришћења средстава за регресирање оси-

и могу озбиљно да угрозе опстанак газдин-
става, а тиме и дугорочно одрживи развој 
пољопривреде. Ова мера се спроводи од 2009. 
године и показује позитиван ефекат у смис-
лу повећања броја корисника и прихватања 
мере, као и реалну потребу у односу на ми-
кро и макро климатске појаве и друге нега-
тивне утицаје на пољопривредну произодњу. 
У 2015. години регресирање је вршено у из-
носу од 60% од плаћене премије осигурања 
и користило је 625 пољопривредних газдин-
става у износу од 23.786.476,82 динара. 

Циљеви мере: Регресирањем премије оси-
гурања за усеве, плодове, вишегодишње заса-
де, расаднике и животиње пружа се подршка 
пољопривредним произвођачима да осигу-
рају усеве и стоку чиме се обезбеђује смањи-
вање дугорочно негатиних последица штета 
проузрокованих природним непогодама и 
другим ванредним догађајима.

Веза мере са националним програмима 
за рурални развој и пољопривреду: Није 
применљиво обзиром да није усвојен НПРР.

Крајњи корисници: физичка и правна 
лица - носиоци регистрованих пољоприв-
редних газдинстава.

Економска одрживост: за реализацију 
ове мере није потребно подносити бизнис 
план или пројекат о економској одрживости 
улагања.

Општи критеријуми за кориснике: Пра-
во на коришћење средстава за регрес за пре-
мију осигурања за усеве, плодове вишего-
дишње засаде, расаднике и животиње има 
правно лице, предузетник и физичко лице 
носилац пољопривредног газдинства које је 
уписано у Регистар пољопривредних газдин-
става са активним статусом, чији се пред-
мет осигурања налази на територији града 
Краљева.

Специфични критеријуми: За реализа-
цију ове мере корисник је у обавези да испу-
ни само опште критеријуме.

Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра инвестиције Назив инестиције

104.3 Осигурање усева, плодова вишегодишњих 
засада, расадника и животиња 

Критеријум селекције се не примењују 
при реализацији ове мере већ се средства 
одобравају по редоследу пријема потпуних 
захтева до утрошка средстава. 
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Критеријуми селекције се не примењују 
при реализацији ове мере. 

Интензитет помоћи: Трошкови превоза 
пољопривредника и трошкови улазница за 
сајам у износу од 100%.

Индикатори/показатељи: 
Редни број Назив показатеља

1 Број пољопривредника који су посетили 
сајам

Административна процедура: Пријава 
заинтересованих пољопривредних произ-
вођача надлежној служби.

6. Назив и шифра мере: ПОДСТИЦАЈИ 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКИХ ПРО-
ГРАМА, 603

Образложење: Град Краљево је 2012. го-
дине реализовао Програм набавке и поделе 
250 високо квалитетних јуница сименталске 
расе, а у току је и даља реализација поделе 
првих женских телића од истих, а у циљу 
побољшања расног састава. Праћење реали-
зације овог програма поверено је Пољоприв-
редно саветодавној стручној служби са 
којом је град Краљево закључио Уговор број 
2306/12 од 11.07.2012. године којим се за 
обављање ових послова ПСС субвенциони-
ше са 1.500.000,00 динара годишње Програм 
набавке и поделе 250 висококвалитетних ју-
ница сименталске расе у 2012. години реали-
зован је путем јавног конкурса утврђивањем 
ранг листе по којој су 250 јуница додељене 
учесницима конкурса са обавезом да прима-
оци грла прво женско теле врате граду које се 
доделе даље по већ утврђеној ранг листи.

Циљеви мере: Побољшање расног састава 
у говедарству

Веза мере са националним програмима 
за рурални развој и пољопривреду: Није 
применљиво обзиром да није усвојен НПРР

Крајњи корисници: Град Краљево
Економска одрживост: за реализацију 

ове мере није потребно подносити бизнис 
план или пројекат о економској одрживости 
улагања

Општи критеријуми за кориснике: нема
Специфични критеријуми: нема
Листа инвестиција у оквиру мере: нема
Критеријуми селекције: нема

гурања усева, плодова, младих и вишего-
дишњих засада, расадника и животиња у 
2016. години, врши обрачун и испоставља 
налог за пренос средстава на име учешћа у 
регресирању осигурања на наменски рачун 
носиоца пољопривредног газдинства код 
пословне банке, а на основу Одлуке председ-
ника Управног одбора Фонда до износа пла-
нираних средстава од 32.000.000,00 динара.

5. Назив и шифра мере: 
ТРАНСФЕР ЗНАЊА И РАЗВОЈ 
САВЕТОДАВСТВА – УНАПРЕЂЕЊЕ
ОБУКА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИРЕДЕ 
И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА, 305

Образложење: Одрживи развој 
пољопривреде и руралног подручја захтева 
да буде заснован на праћењу нових техноло-
гија, стручном усавршавању и константном 
трансферу знања и информација. Пољоприв-
редни произвођачи и сеоско становништво 
све теже успевају да самостално без икакве 
стручне помоћи примењују иновације у про-
изводњи, пласману, развоју не пољоприв-
редних делатности, маркетингу и другим 
активностима везаним за развој руралних 
средина. Стицање нових знања и информа-
ција град Краљево ће, преко Фонда за развој 
пољопривреде града Краљева, финансијски 
подржати до 500.000,00 динара за организо-
вање посете заинтересованих пољопривред-
ника са овог подручја сајму у Новом Саду.

Циљеви мере: информисање и упозна-
вање пољопривредника са новим техноло-
гијама и иновацијама

Веза мере са националним програмима 
за рурални развој и пољопривреду: Није 
применљиво обзиром да није усвојен НПРР

Крајњи корисници: град Краљево – Фонд 
за развој пољопривреде града Краљева

Економска одрживост: за реализацију 
ове мере није потребно подносити бизнис 
план или пројекат о економској одрживости 
улагања

Општи критеријуми за кориснике: Нема.

Специфични критеријуми: нема 

Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра инвестиције Назив инестиције

305.2
Информативне активност: сајмови, 
изложбе, манифестације, студијска 

путовања
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Интензитет помоћи: нема
Индикатори/показатељи: 

Редни број Назив показатеља

1 Укупан број додељених женских телића

2
Број грла које је изгубило приплодну 

способност / није оправдано економски 
држати

3 Број угинулих грла

Административна процедура: 
Пољопривредно саветодавна стручна служ-
ба прати реализацију закључених уговора о 
додели јуница и додели првог женског телета 
и доставља извештаје надлежним органима 
града.

III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА

Табела: Општи подаци и показатељи

Назив показатеља
Вредност,

опис 
показатеља

Извор података 
и година

ОПШТИ ПОДАЦИ

Административни и географски положај

Аутономна покрајина рзс* 

Регион Шумадије и западне Србије рзс* 

Област Рашка област рзс* 

Град или општина Краљево рзс* 

Површина 1.530 км2 рзс* 

Број насеља 92 рзс* 

Број катастарских општина 84 рзс* 

Број подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (ПОУРП) 42

Демографски показатељи 

Број становника 125.488 Рзс** ,2011.

Број домаћинстава 42.028 Рзс*,2011.

Густина насељености (број становника/површина, km) 82 2011.

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 - 100) 3,11 Рзс** ,2011.

- у руралним подручјима ЈЛС -3.48 Рзс** ,2011.

Становништво млађе од 15 година (%) 14,95 Рзс** ,2011.

Становништво старије од 65 година (%) 18,20 Рзс** ,2011.

Просечна старост 42,88 Рзс** ,2014.

Индекс старења 134,2 Рзс** ,2014.

Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем (%) 11,57 Рзс** ,2011.

Основно образовање (%) 21,21 Рзс** ,2011.

Средње образовање (%) 49,79 Рзс** ,2011.

Више и високо образовање (%) 14,32 Рзс** ,2011.

Пољопривредно становништво у укупном броју становника (%) 25 процена

Природни услови 

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински) Равничарски и брдскопланински интерни

Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна класа 
Сви типови и подтипови земљишта, али 
преовлађују гајњаче, смонице, алувијално 
земљиште и земљишта других подтипова, као и 
деградирано земљиште

интерни

Клима (умерено-континентална, субпланинска ...) Умерено- континентална интерни

Просечна количина падавина (mm) 761 интерни

Средња годишња температура (0C) 11 интерни

Хидрографија (површинске и подземне воде) Реке Ибар, Западна Морава, Гружа, подземне 
воде и термоминералне воде интерни
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Површина под шумом (hа) 72.903,86 Рзс* ,2014.

Површина под шумом у укупној површини ЈЛС (%) 46,8 Рзс* ,2013.

Пошумљене површине у претходној години (hа) 32,61 Рзс* ,2014.

Посечена дрвна маса (m3) 109.919 Рзс* ,2014.

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Стање ресурса

Укупан број пољопривредних газдинстава: 11.713 Рзс*** , 2012.

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ): 8.103 Управа за трезор, 
2015

- породична пољопривредна газдинства (%) 99,68

- правна лица и предузетници (%) 0,32

Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа) 38.377 Рзс*** , 2012.

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%) 25,08 2012.
Структуа коришћеног пољопривредног земљишта(ha):
-оранице и баште
-ливаде и пашњаци
-воћњаци
-виногради
-остало

16.171
18.204
3.566

10
426

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало (ha):
-жито
-индустријско биље
-поврће
-крмно и остало биље

10.997
85

110
4.462

Рзс*** , 2012.

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha) 3,28 Рзс*** 

Обухваћеност пољопривредног земљиш. комасацијом (ha) / интерни

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha) / интерни

Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ 1.038 Рзс*** , 2012.

Одводњавана површина КПЗ (ha) / интерни

Наводњавана површина КПЗ (ha) 827 Рзс*** , 2012. 
Површина пољопривредног земљишта у државној својини на територији 
АП(ha) / интерни
Површина пољопривредног земљишта у државној својини која се даје у 
закуп (ha): / интерни 

- физичка лица (%) 
- правна лица (%) / интерни 

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број) 531.775 Рзс*** , 2012.

Трактори, комбајни, прикључне машине (број) 29.644 Рзс*** , 2012.

Пољопривредни објекти (број) 34.744 Рзс*** , 2012.

Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници (број) 919 Рзс*** , 2012.

Употреба (ha): - мин.ђубрива - стајњак и - средства за заштиту биља 
16.149
 9.347
 9.958

Рзс*** , 2012.

Број чланова газдинства и стално запослених на газдинству: 27.239 Рзс*** , 2012.

(на породичном ПГ: на газдинству правног лица/предузетника) (ha) 99,35 на породичном Рзс*** , 2012.
Употреба (ha): 
- мин.ђубрива 
- стајњак и 
- средства за заштиту биља 

13.254 Рзс*** , 2012.

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника (број) 10 интерни 

Производња пољопривредних производа (количина): 
Биљна производња (t):
-пшеница и кукуруз
-детелина и луцерка
-сено и трава са ливада и пашњака
-кромпир
-шљива
-јабука

51.825
12.365
67.210
17.704
14.385
3.603

Рзс*** , 2013.

-сточарска производња – производња млека (l) 20.880.000 Интени-процена
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Краљева (”Службени лист града Краљева”, 
број 15/13 – пречишћен текст) и члана 4. Од-
луке о грађевинском земљишту (”Службени 
лист града Краљева”, број 11/15),

Градско веће града Краљева на Педесет 
четвртој (ванредној) седници одржаној 01. 
априла 2016. године , донело је

Р Е Ш Е Њ Е
Члан 1.

Даје се сагласност за парцелацију кат. пар-
целе број 159/1 КО Краљево.

Члан 2.

Сагласност се даје ради формирања грађе-
винске парцеле у складу са важећим план-
ским актом, ради легализације објекaта, 
изграђених на кат. парцели број 159/1 КО 
Краљево.

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

Рурална инфраструктура 

Саобраћајна инфраструктура 

Дужина путева (km) 570.047 Рзс* , 2014
-Поште и 
-телефонски претплатници (број) 

 27
44.875 Рзс* , 2014.

Водопривредна инфраструктура 

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број) 32.695 Рзс* , 2014.

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број) 24.366 Рзс* , 2014.

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3) 4.905 Рзс* , 2014.

Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3) 4.185 Рзс* , 2014.

Енергетска инфраструктура 

Производња и снабдевање електричном енергијом (број) / интерни

Социјална инфраструктура 

Објекти образовне инфраструктуре (број) 125 Рзс* , 2014.

Број становника на једног лекара 359 Рзс* , 2014.

Број корисника социјалне заштите 12.590 Рзс* , 2014.

Диверзификација руралне економије 

Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и водопривреде (број) 463 рзс* рзс*** , 2014

Газдинства која обављају друге профитабилне активности (број) 2.958 Рзс*** , 2012.

-Туристи и 
-просечан број ноћења туриста на територији АП/ЈЛС (број) 

23.503
3,9

Рзс* , 2014.

Трансфер знања и информација 

Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не) да интерни

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем
-интензивно прате више пута
-укључују у саветодавни систем преко учешћа на групним предавањима и 
кроз повремене посете саветодаваца

200
2.866

ПССС , 2015.

Овај програм објавити у „Службеном 
листу града Краљева”. 

Градско веће града Краљева
Број: 011-70/2016-III
Дана: 01. 04. 2016. године

 Председник Градског већа,
 градоначелник града Краљева
 Томислав Илић, с.р.

93.

На основу чланова 65. и 91. Закона о пла-
нирању и изградњи (”Службени гласник 
РС”, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – од-
лука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 
50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 
и 145/14), члана 24. став 2. Статута града 
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површине 102 м2, која је јавна својина гра-
да Краљева, за стан број 23 који се налази у 
Краљеву у Улици Цара Лазара број 80 у стам-
бено - пословној згради у поткровљу, на кат. 
парцели број 1383 КО Краљево, који је повр-
шине 24 м2, а који је власништво Друштва са 
ограниченом одговорношћу „Урбо-Веселић” 
из Краљева. 

Члан 2.

Градоначелник града Краљева ће закљу-
чити уговор о размени непокретности бли-
же описаних у члану 1. овога решења, са 
Друштвом са ограниченом одговорношћу 
„Урбо-Веселић” из Краљева, којим ће се бли-
же уредити међусобни односи.

Члан 3.

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења и исто објавити у „Службеном листу 
града Краљева”.

Градско веће града Краљева
Број: 011-72/2016-III; 
Дана: 01. 04. 2016. године

 Председник Градског већа,
 градоначелник града Краљева
 Томислав Илић, с.р.

95.

На основу члана 100. Закона о планирању 
и изградњи (”Службени гласник РС”, број 
72/09, 81/09 – испр, 64/10 – одлука УС, 24/11, 
121/12,42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 
98/13 - одлука УС, 132/2014 и 145/14), чланo-
ва 4. и 35. Одлуке о грађевинском земљишту 
(”Службени лист града Краљева”, број 11/15),

Градско веће града Краљева на Педесет 
четвртој (ванредној) седници одржаној 01. 
априла 2016. године , донело је

Р Е Ш Е Њ Е

Члан 1.

ОТУЂУЈЕ СЕ катастарска парцела број 
5139/3 KO Kраљево, површине 0.04,46 ха, 

Члан 3.

Сагласност се даје за парцелацију кат. 
парцеле из члана 1. овог решења, која је јав-
на својина града Краљева, укупне површине 
767м2.

Члан 4.

Ово решење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у ”Службеном листу 
града Краљева”.

Градско веће града Краљева
Број: 011-71/2016-III; 
Дана: 1. 04. 2016. године
 

 Председник Градског већа,
 градоначелник града Краљева
 Томислав Илић, с.р.

94.

На основу члана 29 став 4. и члана 30. Зако-
на о јавној својини („Службени гласник РС”, 
број 72/11, 88/13 и 105/14), члана 3. Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокрет-
ности непоредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда 
(„Службени гласник РС”, број 24/12), члана 
100. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, број 72/09, 81/09 – испр, 
64/10 – одлука УС , 24/11, 121/12,42/13-од-
лука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 -одлука УС, 
132/2014 и 145/14) и члана 4. Одлуке о грађе-
винском земљишту („Службени лист града 
Краљева”, број 11/15), 

Градско веће града Краљева, на Педесет 
четвртој (ванредној) седници одржаној 01. 
априла 2016. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

Члан 1.

Отуђује се Друштву са ограниченом од-
говорношћу „Урбо-Веселић” из Краљева ка-
тастарска парцела број 1182/3 КО Краљево, 
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Р Е Ш Е Њ Е

Члан 1.

Отуђујe се катастарска парцела број 
3493/30 KO Kраљево, површине 0.02,24 ха, 
која је јавна својина града Краљева, у корист 
”Агропартнертим” д.о.о. Краљево, Улица Бе-
оградска број 33, ради легализације грађе-
винског објекта.

Члан 2.

Цена отуђења катастарске парцеле број 
3493/30 KO Kраљево, која је јавна својина 
града Краљева, укупне површине 0.02,24 ха 
је тржишна цена и за предметне катастарске 
парцеле укупно износи 1.788.696,00 динара, 
а плаћа се пре закључења уговора о отуђењу.

Члан 3.

Односи између града Краљева и ”Агро-
партнертим” д.о.о. Краљево биће уређени 
уговором о отуђењу грађевинског земљишта, 
односно предметних катастарских парце-
ла, који ће закључити градоначелник града 
у име града Краљева, и исти ће бити оверен 
пред Јавним бележником у Краљеву.

Члан 4.

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења и објавиће се у ”Службеном листу гра-
да Краљева”.

Градско веће града Краљева
Број: 011-74/2016-III; 
Дана: 01.04.2016. године

 Председник Градског већа,
 градоначелник града Краљева
 Томислав Илић, с.р.

97.

На основу члана 83. став 1. Закона о пла-
нирању и изградњи („Службени гласник РС”, 
број 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13-одлу-

којa је јавна својина града Краљева, у корист 
Николе Костића из Краљева, Улица Магно-
хромска број 3, ради легализације грађевин-
ског објекта.

Члан 2.

Цена отуђења катастарске парцеле број 
5139/3 KO Kраљево, која је јавна својина гра-
да Краљева, укупне површине 0.04,46 ха, је 
тржишна цена и за предметну катастарску 
парцелу укупно износи 545.462,00 динара, а 
плаћа се пре закључења уговора о отуђењу.

Члан 3.

Односи између града Краљева и Николе 
Костића из Краљева, биће уређени уговором 
о отуђењу грађевинског земљишта, односно 
предметне катастарске парцеле који ће за-
кључити градоначелник града у име града 
Краљева, и исти ће бити оверен пред Јавним 
бележником у Краљеву.

Члан 4.

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења и објавиће се у ”Службеном листу гра-
да Краљева”.

Градско веће града Краљева
Број: 011-73/2016-III; 
Дана: 01.04.2016. године

 
 Председник Градског већа,
 градоначелник града Краљева
 Томислав Илић, с.р.

96.

На основу члана 100. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, број 
72/09, 81/09 – испр, 64/10 – одлука УС, 24/11, 
121/12,42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 
98/13 - одлука УС, 132/2014 и 145/14), чланo-
ва 4. и 35. Одлуке о грађевинском земљишту 
(„Службени лист града Краљева”, број 11/15),

Градско веће града Краљева на Педесет 
четвртој (ванредној) седници одржаној 01. 
априла 2016. године , донело је
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прави (”Службени гласник РС”, број 129/07 
и 83/14-др.Закон), члана 63. тачка 2, члана 
87. став 3. и члана 121. став 1. Статута града 
Краљева (”Службени лист града Краљева”, 
број 15/13- пречишћен текст) и члана 14. и 
29. Одлуке о буџету града Краљева за 2016. 
годину (”Службени лист града Краљева”, 
број 29/15), 

Градско веће града Краљева, на Педесет 
четвртој (ванредној) седници одржаној 01. 
априла 2016. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о коришћењу средстава текуће буџетске 

резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
града Краљева за 2016. годину (”Службени 
лист града Краљева”, број 29/15) - раздео 
2. глава 01. – Градско веће, функционална 
класификација 110 – Извршни и законо-
давни органи, финансијски и фискални 
послови и спољњи послови, позиција 28, 
економска класификација 499000 - Текућа 
резерва, ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у уку-
пном износу од 432.763,00 динара, на име 
обезбеђивања недостајућих средстава за 
израду предмета и предрачуна за радове 
који ће се финансирати од стране Минис-
тарство просвете и Европске инвести-
ционе банке за потребе Шумарске школе 
Краљево и Пољопривредно хемијске шко-
ле ”Др. Ђорђе Радић” Краљево, а на осно-
ву испостављеног и образложеног захтева 
Одељења за друштвене делатности Град-
ске управе града Краљева број 184/16-V 
од 15.03.2016.године.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 
1. овог решења распоређују се за повећање 
апропријацијe која ниje планирана у до-
вољном износу у оквиру:

 – раздела 5. глава 19 – Средње образо-
вање, функционална класификација 920 
– Средње образовање, позиција 524, про-
грамска класификација 2002 – функцио-
нисање средњих школа, економска класи-
фикација 463211- Капитални трансфери 
нивоу Републике у износу од 432.763,00 
динара. 

3. О извршењу овог решења стараће се 
Одељење за привреду и финансије Град-

ка УС, 98/13 – одлука УС, 132/2014 и 145/14) 
и члана 4. Одлуке о грађевинском земљишту 
(„Службени лист града Краљева”, број 11/15),

Градско веће града Краљева, на Педесет 
четвртој (ванредној) седници одржаној 01. 
априла 2016. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

Члан 1.

Даје се сагласност Месној заједници „Хи-
гијенски Завод” из Краљева за изградњу 
мањег приземног објекта за потребе рада 
месне заједнице на кат. парцели број 1764/19 
КО Краљево.

Члан 2.

Овлашћује се Месна заједница „Хигијен-
ски Завод” из Краљева да прибави инфор-
мацију о локацији, грађевинску дозволу, а 
по завршетку изградње и употребну дозволу 
за објекат на кат. парцели број 1764/19 КО 
Краљево, који ће бити јавна својина града 
Краљева, и чији ће корисник бити Месна 
заједница „Хигијенски Завод” из Краљева.

Члан 3.

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења и објавиће се у „Службеном листу гра-
да Краљева”.

Градско веће града Краљева
Број: 011-75/2016-III; 
Дана: 01. 04. 2016. године

 Председник Градског већа,
 градоначелник града Краљева
 Томислав Илић, с.р.

98.

На основу члана 58. став 2. и члана 69. 
Закона о буџетском систему (”Службени 
гласник РС”, број 54/09, 73/10,101/10, 101/11, 
93/12,62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14 
и 68/15-др.Закон и 103/15 ), члана 46. став 2. 
и члана 66. став 5. Закона о локалној самоу-
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давни органи, финансијски и фискални 
послови и спољњи послови, позиција 28, 
економска класификација 499000 - Текућа 
резерва, ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у уку-
пном износу од 553.987,00 динара, на име 
обезбеђивања недостајућих средстава за 
израду предмера и предрачуна за радове 
који ће се финансирати од стране Минис-
тарства просвете и Европске инвестицио-
не банке за потребе ОШ ‘’Браћа Вилотије-
вић’’ Краљево, ОШ ‘’Драган Маринковић’’ 
Адрани, ОШ ‘’Светозар Марковић’’ Краље-
во и ОШ „Димитрије Туцовић” Краљево, а 
на основу испостављеног и образложеног 
захтева Одељења за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева број 184/16-
V од 15.03.2016.године.

2.  Средства текуће буџетске резерве из тачке 
1. овог решења распоређују се за повећање 
апропријацијe која ниje планирана у до-
вољном износу у оквиру:

 – раздела 5. глава 18 – Основно образовање, 
функционална класификација 912 – ос-
новно образовање, позиција 522, програм-
ска класификација 2002 – функционисање 
основних школа , економска класифика-
ција 463211- Капитални трансфери нивоу 
Републике у износу од 553.987,00 дина-
ра. 

3.  О извршењу овог решења стараће се 
Одељење за привреду и финансије Град-
ске управе града Краљева и Одељење за 
друштвене делатности Градске управе гра-
да Краљева.

4. Решење објавити у ”Службеном листу 
града Краљева”. 

5. Решење доставити: Одељењу за привреду 
и финансије Градске управе града Краље-
ва, Одељењу за скупштинске послове 
Градске управе града Краљева, Одељењу 
за друштвене делатности Градске управе 
града Краљева, Управи за трезор и архиви.

Градско веће града Краљева
Број: 011-77-2016-III
Дана: 01. април 2016. године   

 Председник Градског већа,
 градоначелник града Краљева
 Томислав Илић, с.р.

ске управе града Краљева и Одељење за 
друштвене делатности Градске управе гра-
да Краљева.

4. Решење објавити у ”Службеном листу 
града Краљева”. 

5. Решење доставити: Одељењу за привреду 
и финансије Градске управе града Краље-
ва, Одељењу за скупштинске послове 
Градске управе града Краљева, Одељењу 
за друштвене делатности Градске управе 
града Краљева, Управи за трезор и архиви.

Градско веће града Краљева
Број: 011-76/2016-III
Дана: 01.априла 2016. године    

 Председник Градског већа,
 градоначелник града Краљева
 Томислав Илић, с.р.

99.

На основу члана 58. став 2. и члана 69. 
Закона о буџетском систему (”Службени 
гласник РС”, број 54/09, 73/10,101/10, 101/11, 
93/12,62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14 
и 68/15-др.Закон и 103/15), члана 46. став 2. 
и члана 66. став 5. Закона о локалној самоу-
прави (”Службени гласник РС”, број 129/07 
и 83/14-др.Закон), члана 63. тачка 2, члана 
87. став 3. и члана 121. став 1. Статута града 
Краљева (”Службени лист града Краљева”, 
број 15/13- пречишћен текст) и члана 14. и 
29. Одлуке о буџету града Краљева за 2016. 
годину (”Службени лист града Краљева”, 
број 29/15), 

Градско веће града Краљева, на Педесет 
четвртој (ванредној) седници одржаној 01. 
априла 2016. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о коришћењу средстава текуће буџетске 

резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
града Краљева за 2016. годину (”Службени 
лист града Краљева”, број 29/15) - раздео 
2. глава 01. – Градско веће, функционална 
класификација 110 – Извршни и законо-
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 – раздела 5. глава 19 – Средње образо-
вање, функционална класификација 920 
– Средње образовање, позиција 524, про-
грамска класификација 2002 – функцио-
нисање средњих школа, економска класи-
фикација 463211- Капитални трансфери 
нивоу Републике у износу од 4.809.240,00 
динара. 

3.  О извршењу овог решења стараће се 
Одељење за привреду и финансије Град-
ске управе града Краљева и Одељење за 
друштвене делатности Градске управе гра-
да Краљева.

4.  Решење објавити у ”Службеном листу 
града Краљева”. 

5. Решење доставити: Одељењу за привреду 
и финансије Градске управе града Краље-
ва, Одељењу за скупштинске послове 
Градске управе града Краљева, Одељењу 
за друштвене делатности Градске управе 
града Краљева, Управи за трезор и архиви.

Градско веће града Краљева
Број: 011-78/2016-III
Дана: 01. април 2016. године   

 Председник Градског већа,
 градоначелник града Краљева
 Томислав Илић, с.р.

101.

На основу члана 58. став 2. и члана 69. 
Закона о буџетском систему (”Службени 
гласник РС”, број 54/09, 73/10,101/10, 101/11, 
93/12,62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14 
и 68/15-др.Закон и 103/15 ), члана 46. став 2. 
и члана 66. став 5. Закона о локалној самоу-
прави (”Службени гласник РС”, број 129/07 
и 83/14-др.Закон), члана 63. тачка 2, члана 
87. став 3. и члана 121. став 1. Статута града 
Краљева (”Службени лист града Краљева”, 
број 15/13- пречишћен текст) и члана 14. и 
29. Одлуке о буџету града Краљева за 2016. 
годину (”Службени лист града Краљева”, 
број 29/15), 

Градско веће града Краљева, на Педесет 
четвртој (ванредној) седници одржаној 01. 
априла 2016. године, донело је

100.

На основу члана 58. став 2. и члана 69. 
Закона о буџетском систему (”Службени 
гласник РС”, број 54/09, 73/10,101/10, 101/11, 
93/12,62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14 
и 68/15-др.Закон и 103/15 ), члана 46. став 2. 
и члана 66. став 5. Закона о локалној самоу-
прави (”Службени гласник РС”, број 129/07 
и 83/14-др.Закон), члана 63. тачка 2, члана 
87. став 3. и члана 121. став 1. Статута града 
Краљева (”Службени лист града Краљева”, 
број 15/13- пречишћен текст) и члана 14. и 
29. Одлуке о буџету града Краљева за 2016. 
годину (”Службени лист града Краљева”, 
број 29/15), 

Градско веће града Краљева, на Педесет 
четвртој (ванредној) седници одржаној 01. 
априла 2016. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о коришћењу средстава текуће буџетске 

резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
града Краљева за 2016. годину (”Службени 
лист града Краљева”, број 29/15) - раздео 
2. глава 01. – Градско веће, функционална 
класификација 110 – Извршни и законо-
давни органи, финансијски и фискални 
послови и спољњи послови, позиција 28, 
економска класификација 499000 - Текућа 
резерва, ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у уку-
пном износу од 4.809.240,00 динара, на 
име обезбеђивања недостајућих средстава 
за санацију крова на објекту Машинско 
техничке школе ”14. октобар” из Краље-
ва у оквиру пројекта ”Енергетска ефикас-
ност у јавним зградама” које финансирају 
Министарство просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије и Не-
мачка развојна банка – KfW, а на основу 
испостављеног и образложеног захтева 
Одељења за друштвене делатности Град-
ске управе града Краљева број 244/16-V 
од 22.03.2016.године.

2.  Средства текуће буџетске резерве из тачке 
1. овог решења распоређују се за повећање 
апропријацијe која ниje планирана у до-
вољном износу у оквиру:
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Градско веће града Краљева
Број: 011-79/2016-III
Дана: 01. април 2016.године   

 Председник Градског већа,
 градоначелник града Краљева
 Томислав Илић, с.р.

102.

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној 
својини („Службени гласник РС”, број 72/11, 
88/13 и 105/14), члана 24. став 2. Статута гра-
да Краљева („Службени лист града Краљева”, 
број 15/13–пречишћен текст) и члана 4. Од-
луке о располагању покретним стварима које 
су јавна својина града Краљева („Службени 
лист града Краљева”, број 2/14),

Градско веће града Краљева, на Педесет 
четвртој (ванредној) седници, одржаној дана 
01. априла 2016. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

Члан 1.

Отуђује се без накнаде у корист ЈКП „Чис-
тоћа” Краљево 3100 (трихиљадесто) комада 
пластичних канти за смеће, запремине од 
120 литара, ради побољшавања здравствене 
заштите становништва на територији града 
Краљева.

Члан 2.

Добра ближе описана чланом 1. овог ре-
шења, прибављена су у спроведеном отво-
реном поступку јавне набавке, ЈН број 404-
55/15-IX и отуђују се без накнаде у циљу 
реализације Програма коришћења средстава 
буџетског Фонда за заштиту животне среди-
не града Краљева за 2015. Годину („Службе-
ни лист града Краљева”, број 3/15 и 24/15) и 
спровођења Пројекта примарне селекције 
отпада у насељу Рибница-Краљево.

Р Е Ш Е Њ Е
о коришћењу средстава текуће буџетске 

резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
града Краљева за 2016. годину (”Службени 
лист града Краљева”, број 29/15) - раздео 
2. глава 01. – Градско веће, функционална 
класификација 110 – Извршни и законо-
давни органи, финансијски и фискални 
послови и спољњи послови, позиција 28, 
економска класификација 499000 - Текућа 
резерва, ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у уку-
пном износу од 412.896,00 динара, на име 
обезбеђивања недостајућих средстава за 
радове на санацији равног крова на стам-
беној згради у улици Ибарска број 2, у по-
ступку спровођења принудног извршења 
Одељења за инспекцијске послове Градске 
управе града Краљева у предмету број 354-
338/13-X, а на основу испостављеног и об-
разложеног захтева Одељења за заједнич-
ке послове Градске управе града Краљева 
број 152/16-V од 25.03.2016. године.

2.   Средства текуће буџетске резерве из тач-
ке 1. овог решења распоређују се за по-
већање апропријацијe која ниje планира-
на у довољном износу у оквиру:

 – раздела 3. глава 01 – Градоначелник, функ-
ционална класификација 110 – Изврш-
ни и законодавни органи, финансијски 
и фискални послови и спољни послови, 
позиција 40, економска класификација 
424000 – Специјализоване услуге-оста-
ле специјалнизоване услуге у износу од 
412.896,00 динара. 

3.   О извршењу овог решења стараће се 
Одељење за привреду и финансије Град-
ске управе града Краљева и Одељење за 
заједничке послове Градске управе града 
Краљева.

4. Решење објавити у ”Службеном листу 
града Краљева”. 

5. Решење доставити: Одељењу за привреду 
и финансије Градске управе града Краље-
ва, Одељењу за скупштинске послове 
Градске управе града Краљева, Одељењу 
за заједничке послове Градске управе гра-
да Краљева, Управи за трезор и архиви.
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Р Е Ш Е Њ Е

Члан 1.

Даје се сагласност Бојану Михаиловићу, 
предузетнику СТП и друге услуге ”EURO 
YU-ŽUTI TAXI”, ПИБ 101255581, Матични 
број 55080798, закупцу јавне површине по 
решењу Одељења за урбанизам, грађеви-
нарство и стамбено-комуналне делатности 
Градске управе града Краљева број 353-
613/2015-VIII и Уговору о закупу јавне повр-
шине за постављање киоска I број 3512/15 од 
30.11.2015.године, за извођење радова за по-
стављaње каблова кроз подрумски простор 
зграде Градске управе града Краљева, ради 
прикључења на електромрежу.

Члан 2.

Обавезује се Бојан Михаиловић, пре-
дузетник СТП и друге услуге ”EURO YU-
ŽUTI TAXI”, да радове изведе у свему према 
пројектној документацији и на основу одо-
брења надлежних органа.

Члан 3.

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења.

Члан 4.

Ово решење објавити у ”Службеном листу 
града Краљева”.

Градско веће града Краљева
Број: 011-83/2016-III; 
Дана: 01.04.2016. године

 
 Председник Градског већа,
 градоначелник града Краљева
 Томислав Илић, с.р.

104.

На основу члана 24. став 2. Статута гра-
да Краљева (”Службени лист града Краље-
ва”, 15/13-пречишћен текст), члана 4. Одлу-
ке о грађевинском земљишту (”Службени 

Члан 3.

Овлашћује се градоначелник града Краље-
ва да закључи уговор о отуђењу 3100 кома-
да канти за смеће из члана 1. овог решења у 
корист ЈКП „Чистоћа” Краљево, којим ће се 
ближе уредити међусобни односи уговор-
них страна, а посебно обавеза ЈКП „Чистоћа” 
Краљево у реализацији Пројекта примарне 
селекције отпада у насељу Рибница-Краљево 
и доделе канти за смеће домаћинствима овог 
насеља у циљу унапређења заштите животне 
средине, као и евентуалне обавезе трошкова 
овере уговора и евентуални припадајући по-
рез.

Члан 4.

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења.

Члан 5.

Ово решење објавити у ,,Службеном листу 
града Краљева”.

Градско веће града Краљева
Број:011-82/2016-III
Дана 01.04. 2016. године

 

 Председник Градског већа,
 градоначелник града Краљева
 Томислав Илић, с.р.

103.

 
На основу члана 3. Одлуке о давању у за-

куп пословног простора („Службени лист 
града Краљева”, број 9/14), у вези са чланом 
24. став 2. Статута града Краљева („Служ-
бени лист града Краљева”, број 15/13 пре-
чишћен текст),

Градско веће града Краљева, на Педесет 
четвртој (ванредној) седници одржаној 01. 
априла 2016. године , донело је



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА1. април 2016. године Страна 31 – Број 10

права коришћења, и то према званичном 
средњем курсу евра објављеног од стране 
Народне банке Србије на дан плаћања.

Члан 4.

 Обавезује се Оператор дистрибути-
вног система ”ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Бео-
град, Огранак Електродистрибуција Краље-
во, да пре почетка извођења грађевинских 
радова прибави сва релевантна одобрења, 
која ће бити издата од надлежних органа, 
сходно позитивним законским прописима, 
а по завршетку радова земљиште вратити у 
првобитно стање.

Члан 5. 

 Међусобни односи између града Краљевa 
с једне стране и Оператора дистрибутивног 
система ”ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, 
Огранак Електродистрибуција Краљево, 
Улица Димитрија Туцовића број 5, 36000 
Краљево, са друге стране, ближе ће се уреди-
ти уговором.

 
Члан 6.

Уговор из члана 5. овог решења закључиће 
градоначелник града Краљева.

Члан 7.

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења и објавиће се у ”Службеном листу гра-
да Краљева”.

Градско веће града Краљева
Број: 011-84/2016-III; 
Дана: 01.04.2016. године

 Председник Градског већа,
 градоначелник града Краљева
 Томислав Илић, с.р.
                                                                                      

лист града Краљева”, број 11/15), чланова 2. 
и 5. Одлуке о начину и поступку конституи-
сања службености пролаза на грађевинском 
земљишту које је јавна својина града Краље-
ва (”Службени лист града Краљева”, број 
32/14), 

Градско веће града Краљева, на Педесет 
четвртој (ванредној) седници одржаној 01. 
априла 2016. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е 

Члан 1.

Даје се сагласност Оператору дистрибути-
вног система ”ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Бео-
град, Огранак Електродистрибуција Краље-
во, Улица Димитрија Туцовића број 5, 36000 
Краљево, за установљење права службености 
пролаза на кат. парцелама број 1464/3 и 
1465/4 све КО Краљево, које су јавна својина 
града Краљева, за изградњу ТС 10/0,4 кV „Кеј 
2” са прикључним кабловским водом 10кV, у 
укупној дужини од 18,25 метара.

Члан 2.

Накнада за конституисање службености 
пролаза Оператору дистрибутивног система 
”ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, Огра-
нак Електродистрибуција Краљево, за уста-
новљење права службености пролаза за из-
градњу ТС 10/0,4 кV „Кеј 2” са прикључним 
кабловским водом 10кV, на кат. парцелама 
број 1464/3 и 1465/4 све КО Краљево, које су 
јавна својина града Краљева, а налазе у I (пр-
вој) пореској зони, одређује се у износу ди-
нарске противвредности 2 евра по дужном 
метру линијског вода, који се поставља на 
грађевинском земљишту којe је јавна својина 
града Краљева, што укупно износи 36,5 евра.

 
Члан 3.

Накнада за конституисање службености 
пролаза плаћа се у динарској противвред-
ности пре закључења уговора о конституи-
сању службености пролаза на грађевинском 
земљишту, које је jaвна својина града Краље-
ва, као и на којима је град Краљево титулар 
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