
25. мај 2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА Број 14 - Страна 1

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
ГРАДА КРАЉЕВА

159.

На основу члана 44. тачка 5, у вези са 
чланом  66. став 4. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-
др. закон), члана 19. Закона о ефикасном 
коришћењу енергије („Службени глас-
ник РС“, број 25/2013), члана 58. тачка 5. 
Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 7/2018-пречишћен 
текст) и члана 3. Одлуке о успостављању 
система енергетског менаџмента града 
Краљева („Службени лист града Краље-
ва“, број 35/2016),

градоначелник града Краљева, дана 25. 
маја 2018. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

I – Одређује се Зорица Сретеновић из 
Краљева, дипл. инж. технологије, запо-
слена у Градској управи града Краљева, 
лиценца број ЕМО 007418, за обављање 

послова енергетског менаџера у граду 
Краљеву (у даљем тексту: енергетски ме-
наџер).

II – Енергетски менаџер:
- прикупља и анализира податке о на-

чину коришћења енергија обвезника си-
стема;

- припрема програме и планове енер-
гетске ефикасности које град Краљево 
доноси према Закону о ефикасном ко-
ришћењу енергије („Службени гласник 
РС“, број 25/2013);

- предлаже мере које доприносе ефи-
касном коришћењу енергије и учествује у 
њиховој реализацији;

- стара се о припреми годишњих извеш-
таја о остваривању циљева у програмима  
и плановима енергетске ефикасности;

- предузима и друге активности у скла-
ду са законом.

III - Ово решење објавити у „Службе-
ном листу града Краљева“.

Градоначелник града Краљева 
Број: 02-35/2018-I 
Дана: 25. маја 2018. године

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

БРОЈ 14 - 25. МАЈ 2018. ГОДИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА КРАЉЕВА
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АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА КРАЉЕВА

160.

На основу члана 65. и 91. Закона о пла-
нирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, број 72/09, 81/09–исправка, 64/10–
одлука 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. Стату-
та града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 7/18–пречишћен текст) и 
члана 4. Одлуке о грађевинском земљишту 
(„Службени лист града Краљева“, број 
11/15),

Градско веће Града Краљева, на Педе-
сет деветој (ванредној) седници, одржаној 
25. маја 2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Члан 1.

Даје се сагласност за парцелацију кат. 
парцеле број 1191 КО Опланићи.

Члан 2.

Сагласност се даје Сретену Јеремићу 
из Опланића ради формирања грађевин-
ске парцеле за потребе озакоњења објека-
та који се налазе на делу к.п. број 1191 
КО Опланићи. 

Члан 3.

Катастарска парцела број 1191 КО 
Опланићи је јавна својина града Краљева.

Грађевинска парцела се формира тако 
што се од кат. парцеле број 1191 КО Опла-
нићи одваја део у површини од око 1748м².

Члан 4.

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

О б р а з л о ж е њ е

Одељењу за урбанизам, грађевинар-
ство и стамбено-комуналне делатности 
Градске управе града Краљева обратио се 
Сретен Јеремић из Опланића код Краљева, 
захтевом за давање претходне сагласности 
за парцелацију кп број 1191 КО Опланићи.

Циљ израде пројекта парцелације је 
формирање грађевинске парцеле за потре-
бе озакоњења објеката који се налазе на 
предметној парцели.

Катастарска парцела број 1191 КО 
Опланићи је јавна својина града Краљева.

Катастарска парцела број 1191 КО 
Опланићи, која је предмет предлога парце-
лације, обухваћена је Просторним планом 
града Краљева („Сл. лист града Краљева“, 
број 7/11). Налази се у започетој иницира-
ној зони изградње уз локални пут. 

Правни основ за израду пројекта пар-
целације је члан 65. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС“, број 
72/09, 81/09–исправка, 64/10–одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13–одлука УС, 50/13–
одлука УС, 98/13–одлука УС, 132/14 и 
145/14).

У складу са чланом 4. Одлуке о грађе-
винском земљишту („Службени лист гра-
да Краљева“,број 11/15), давање претход-
не сагласности за парцелацију наведене 
парцеле је надлежност Градског већа. 

Градско веће Града Краљева 
Број: 011-169/2018-I 
Дана: 25. 05. 2018. године

Председник Градског већа, 
градоначелник града Краљева

др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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161.

На основу члана 65. и 91. Закона о пла-
нирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, број 72/09, 81/09–исправка, 64/10–
одлука 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. Стату-
та града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 7/18 – пречишћен текст) и 
члана 4. Одлуке о грађевинском земљишту 
(„Службени лист града Краљева“, број 
11/15),

Градско веће Града Краљева, на Педе-
сет деветој (ванредној) седници, одржаној 
25. маја 2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Члан 1.

Даје се сагласност за препарцелацију 
кат. парцела број 5464/12 и 5467/1 обе КО 
Краљево.

Члан 2.

Сагласност се даје Звонимиру Книвал-
ду, власнику кп број 5464/12 КО Краље-
во, ради формирања грађевинске парцеле 
за потребе објеката у оквиру његовог до-
маћинства. 

Члан 3.

Катастарска парцела број 5467/1 КО 
Краљево је јавна својина града Краљева.

Грађевинска парцела се формира тако 
што се кат. парцели број 5464/12 КО 
Краљево припаја део к.п. број 5467/1 КО 
Краљево, у површини од око 541м².

Члан 4.

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

О б р а з л о ж е њ е

Одељењу за урбанизам, грађевинар-
ство и стамбено-комуналне делатности 
Градске управе града Краљева обратио се 
Звонимир Книвалд, власник к.п. број 
5464/12 КО Краљево, захтевом за давање 
претходне сагласности за препарцелацију 
кп број 5464/12 и 5467/1 обе КО Краљево.

Циљ израде пројекта препарцелације је 
формирање грађевинске парцеле за потре-
бе објеката у оквиру његовог домаћинства.

Катастарска парцела број 5467/1 КО 
Краљево је јавна својина града Краљева.

Катастарске парцеле број 5464/12 и 
5467/1 обе КО Краљево, које су предмет 
предлога препарцелације, обухваћене су 
Планом генералне регулације „Центар и 
Чибуковац“ („Сл. лист града Краљева“, 
број 13/13, 24/13, 10/17 и 12/17). 

Катастарска парцела број 5464/12 КО 
Краљево је наменом предвиђена за по-
родично становање са пословањем. Део 
к.п. број 5467/1 КО Краљево који би се 
припојио кат. парцели број 5464/12 КО 
Краљево је намењен за породично стано-
вање са пословањем, а преостали део за 
јавну саобраћајницу и заштитно зеленило. 

Правни основ за израду пројекта пре-
парцелације је члан 65. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник 
РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука 
УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 
132/14 и 145/14).

У складу са чланом 4. Одлуке о грађе-
винском земљишту („Службени лист гра-
да Краљева“, број 11/15), давање претход-
не сагласности за препарцелацију наведе-
них парцела је надлежност Градског већа. 

Градско веће Града Краљева 
Број: 011-170/2018-I 
Дана: 25. 05. 2018. године

Председник Градског већа, 
градоначелник града Краљева

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

к.п.



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА 25. мај 2018. године4Број 14 - Страна

162.

На основу члана 137. и 138. Закона 
о спорту („Службени гласник РС“, број 
10/16), члана 22. став 3. Одлуке о обе-
збеђивању средстава за остваривање по-
треба и интереса у области спорта на те-
риторији града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 32/14), члана 63. 
став 1. тачка 2. и члана 121. став 1. Стату-
та града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 7/18-пречишћен текст),

Градско веће Града Краљева, на Педе-
сет деветој (ванредној) седници одржаној 
дана 25. маја 2018. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАСПОРЕДУ И ВРЕМЕНУ 
КОРИШЋЕЊА БЕЗ НАКНАДЕ 

СПОРТСКЕ ХАЛЕ У РИБНИЦИ И 
СПОРТСКЕ ХАЛЕ У КРАЉЕВУ 

У 2018. ГОДИНИ 

1. Утврђује се распоред и време днев-
ног коришћења спортске хале у Рибници 
за 2018. годину за тренинге и утакмице 
спортских клубова и то на следећи начин:

термин

1. 09:00 – 10:30 ОК „Рибница“ КК „Слога“ ОК „Рибница“ КК „Слога“ ОК „Рибница“

2. 10:30 – 12:00 КК „Елит“ ОК „Рибница“ КК „Слога“ ОК „Рибница“ КК „Слога“

3. 12:00-   13:30 КК „Полет“ КК „Плеј“ КК „Елит“ КК „Елит“ КК „Полет“

4. 13:30 -  15:00 КК „Слога“ КК „Елит“ КК „Плеј“ КК „Плеј“ КК „Плеј“

15:00 – 15:30

5. 15:30 -  16:00

6. 16:00 – 16:30 КК „Полет“ КК „Полет“ КК „Слога“

7. 16:30 -  17:00 КК „Слога“

ОК „Рибница“

КК „Слога“ КК „Слога“

10. 18:.00 - 18:30 ОК „Рибница“

11. 18:30  - 19:00 ОК „Рибница“

ЖРК „Металац“ ЖРК „Металац“

13. 19:30  - 20:00 ОК „Рибница“ ОК „Рибница“ КК „Слога“

14. 20:00  - 20:30

15. 20:30 -  21:00

16. 21:00  - 22:30 РК „Металац“ РК „Слога“ РК „Металац“ РК „Металац“ РК „Слога“

12. 19:00  - 19:30

8. 17:00 – 17:30

9. 17:30 -  18:00

време понедељак уторак среда четвртак петак
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2.      .Утврђује се распоред  и  време дне-
вног  коришћења спортске  хале у Краљеву 

3. Наведени спортски клубови кори-
стиће спортске објекте без накнаде.

4. О извршењу овог решења стараће се
Спортски центар „Ибар“.

5. Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“.

2. за 2018. годину за тренинге и утакмице спо 
ртских клубова и то на следећи начин:

потребе се средства обезбеђују на нивоу 
буџета локалне самоуправе и у складу са 
одредбама Одлуке о обезбеђивању сред-
става за остваривање потреба и интереса у 
области спорта на територији града 
Краљева, а на предлог број 25-1/18 од 
23.05.2018. године, који је донела стручна 
Комисија образована у складу са Реше-
њем градоначелника града Краљева I број 
2837/16 од 31.08.2016. године, утврђени 
су распоред и време коришћења без на- 
кнаде спортске хале у Рибници и старе 
спортске хале у Краљеву у 2018. години. 
У наведеним терминима поменуте спо- 

   Поступајући у складу са одредбама За-
кона о спорту везаним за остваривање ин-
тереса грађана у области спорта, за које 
J 

О б р а з л о ж е њ е

-

петак

1. 07:30-09:00
ЖКК 

„Краљево“
КК „Полет“

ЖКК 

„Краљево“
КК „Полет“ КК „Ушће“

2. 09:00-10:30 КК „Слога“ КК „Слога“ КК „Слога“ КК „Слога“ КК „Слога“

3. 10:30-12:00 ОК „Рибница“
ЖКК 

„Краљево“
ОК „Рибница“ ЖКК „Краљево“

ЖКК 

„Краљево“

4. 12:00-13:30 ОК „Техничар“ КК „Ушће“ КК „Ушће“ ОК „Краљево“ ОК „Економац“

5. 13:30-14:30 ОК „Краљево“ ОК „Економац“ КК „Елит“ ЖКК „Краљево“ ОК „Рибница“

6. 14:30-15:30 КК „Слога“ ОК „Техничар“ КК „Слога“ ОК „Техничар“ КК „Слога“

7. 15:30-16:00
ч и ш ћ е њ е ш ћ е

х а л е

 њ ч и ш ћ е њ е        

х а л е

ч и ш ћ е њ е        

х а л е

ч и ш ћ е њ е        

х а л е

ч и ш ћ е њ е        

х а л е

8. 16:00-18:00 ОК „Рибница“
ЖКК 

„Краљево“

ЖКК 

„Краљево“
ОК „Техничар“

ЖКК 

„Краљево“

9. 18:00-19:30
ЖКК 

„Краљево“
КК „Слога“ ОК „Рибница“ КК „Слога“ КК „Полет“

10. 19:30-21:00 КК „Слога“ ОК „Рибница“ КК „Слога“ ОК „Рибница“ КК „Слога“

11. 21:00-22:30 КК „Полет“
ОК 

„Гимназијалац“

ОК 

„Гимназијалац“
КК „Полет“

ОК 

„Гимназијалац“

четвртактермин време понедељак уторак среда
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и женски спортски клубови из области 
кошаркашког, одбојкашког и рукометног 
спорта: КК „Слога“, КК „Полет“, КК „Ел-
ит“, КК „Ушће“, ЖКК „Краљево“, РК 
„Слога“, ЖРК „Металац“, РК „Металац“, 
ОК „Риб-ница“, ОК „Краљево“, ОК „Тех-
ничар“, ОК „Економац“ и ОК „Гимна-
зијалац“, сви из Краљева. Спортске хале 
би се користиле за обављање тренинга и 
утакмица. Овим решењем се утврђују 
дневни и недељни термини коришћења 
хала.

Решење доставити: Одељењу за друш- 
твене делатности Градске управе града 
Краљева, Одељењу за послове органа 
града Градске управе града Краљева, 
Спортском центру „Ибар“ и уз материјал 
са седнице.

Градско веће Града Краљева
Број: 011-172/2018-I   
Дана: 25. 05. 2018. године

Председник Градског већа, 
градоначелник града Краљева

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

       
дф 

        ртске хале користили би  следећи мушки

С А Д Р Ж А Ј

      Рег. бр. Страна

159.

160.

161.

162.

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА

Решење о одређивању лица за обављање послова енергетског 
менаџера у граду Краљеву ...............................................................

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

Решење о давању сагласности Сретену Јеремићу из Опланића 
за парцелацију к.п. број 1191 КО Опланићи, ради формирања 
грађевинске парцеле за потребе озакоњења објеката, који се на-
лазе на делу к.п. број 1191 КО Опланићи ......................................

Решење о давању сагласности Звонимиру Книвалду за препар-
целацију к.п. број 5464/12 и 5467/1 КО Краљево, ради форми-
рања грађевинске парцеле ...............................................................

Решење о распореду и времену коришћења без накнаде спорт-
ске хале у Рибници и спортске хале у Краљеву у 2018. години ...

1

2

3

4
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Издавач: Скупштина града Краљева – Година издавања: педесета – Главни и одговорни уредник 
Драгана Петковић, секретар Скупштине града Краљева – Телефон 036/306-020 

Текући рачун: 840-733152843-12 за претплатнике који су финансирани из буџета Републике Србије 
840-745151843-03 за претплатнике који се финансирају из буџета локалне самоуправе и остале претплатнике
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