
 На основу члана 46. и члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 
24. став 2. и члана 121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 6/19- пречишћен текст), по захтеву Друштва пчелара Краљево за доделу 
бесповратних новчаних средстава заведеном под бројем 2826/20 дана 4. новембра 
2020. године, 

  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Дванаестој (ванредној) седници 

одржаној 19. новембра 2020. године, донело је 

  

З А К Љ У Ч А К 

 
I 
 

Прихвата се захтев Друштва пчелара Краљево заведен под бројем 2826/20 дана 
4. новембра 2020. године за набавку шећера у количини од 10500 кг у циљу 

спречавања даљег ширења заразне болести пчелињег легла – америчка куга на 
подручју града Краљева. 

Право на доделу бесповратне помоћи имају чланови Друштва пчелара Краљево 
појединачно по 50 кг шећера.   

Списак корисника помоћи саставни је део овог закључка. 
 

II 
 

Расподелу шећера из члана I овог закључка вршиће Друштво пчелара Краљево 
на простору и времену које определи Друштво након проведеног поступка набавке од 

стране надлежног органа Града Краљева.  
  

III 
 

 Град Краљево и Друштво пчелара Краљево закључиће уговор којим ће уредити 
међусобна права и обавезе поводом расподеле шећера из члана I овог закључка.  

   

IV 
 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објављује се на сајту града 
Краљева.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Друштво пчелара Краљево поднело је Граду Краљеву захтев заведен под бројем 
2826/20 дана 4. новембра 2020. године за доделу бесповратних новчаних средстава у 

износу од 630.000,00 динара у циљу спречавања даљег ширења заразне болести 
пчелињег легла – америчка куга на подручју града Краљева. 

 Одељење за инспекцијске послове, Одсек за заштиту животне средине и 

инспекције за заштиту животне средине својим дописом број VIII–164/20 од 18.11. 
2020. године подржало је поднети захтев, образложивши значај пчела у смислу 

заштите животне средине и очувања биодиверзитета. 

 

Градско веће града Краљева 
Број: 06-291/2020-I      
Дана: 19. 11. 2020. године 
                                                                Председник Градског већа 
             градоначелник града Краљева 

                          др Предраг Терзић, дипл. политиколог       
              


