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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 10 - 6. АПРИЛ  2021. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА

 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 58. став 1. тачка 18. Статута града Краљева („Службени лист 

града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 9. Одлуке о оснивању Службе за 
интерну ревизију органа и служби града Краљева („Служени лист града Краљева“, број 
28/18), у вези са чланом 10. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16, 113/17, 113/17-др. 
закон, 95/18-др. закон, 86/19-др. закон и 157/20-др. закон),  

Градоначелник града Краљева, дана 31. марта 2021. године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ РУКОВОДИОЦА СЛУЖБЕ  

ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ОРГАНА И СЛУЖБИ ГРАДА КРАЉЕВА 
 
I 
 

 За руководиоца Службе за интерну ревизију органа и служби града Краљева 
поставља се Драган Дражовић, дипломирани економиста из Краљева, на период од пет 
година. 

II 
 

 Права и дужности из радног односа код послодавца постављено лице из става I 
овог решења остварује даном постављења на функцију, на основу акта о постављењу. 

III 
 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење решења садржан је у члану 58. став 1. тачка 18. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), 
којим је утврђено да Градоначелник поставља и разрешава руководиоца Службе за 
интерну ревизију органа и служби града Краљева, у складу са законом. 
 Чланом  9. став 1. Одлуке о оснивању Службе за интерну ревизију органа и служби 
града Краљева („Служени лист града Краљева“, број 28/18) прописано је да руководиоца 
Службе поставља градоначелник, на период од пет година, у складу са Правилником о 
организацији и систематизацији радних места Службе. Ставом 2. истог члана прописани 
су услови за обављање послова руководиоца Службе, док је ставом 3. прописано да лице 
које нема положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, а испуњава 
остале услове, може обављати послове руководиоца Службе најдуже годину дана од дана 
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завршетка обуке коју организује Централна јединица за хармонизацију Министарства 
финансија.   
 Чланом 10. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16, 113/17, 113/17-др. закон, 95/18-
др. закон, 86/19-др. закон и 157/20-др. закон) предвиђено је да постављени функционери 
права и дужности из радног односа код послодавца остварују даном постављења на 
функцију на основу акта о постављењу. 
 У складу са напред наведеним, донето је решење као у диспозитиву. 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана 
доношења решења. 
 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 02- 12/2021-I   
Дана: 31.03.2021.године 

 
 

                                                                               ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
                                                                                  др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р.  
 
 



 На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја за 2021. годину на територији града Краљева („Службени 
лист града Краљева'', број 7/21), члана 24. став 2. и члана 121. став 1. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен текст),  

Градско веће града Краљева, на Двадесет шестој (ванредној) седници одржаној 
6.априла 2021. године, донело је 

 
П Р А В И Л Н И К 

 
 О УСЛОВИМА, ПОСТУПКУ И  НАЧИНУ  КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 

ПОДСТИЦАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ 
ГАЗДИНСТАВА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
  Правилником о условима, поступку и начину коришћења средстава за подстицаје 
инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава за 2021. години (у 
даљем тексту: Правилник) прописују се услови, критеријуми, поступак и начин 
коришћења средстава планираних за ове намене Одлуком о буџету града Краљева за 
2021. годину („Службени лист града Краљева'', број 52/20) и у складу са Програмом 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2021. 
годину на територији града Краљева. 

 
Члан 2. 

 
 Град Краљевo ће у 2021. години подржати подстицаје за унапређење 
конкурентности (мера руралног развоја) - инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава  (шифра мере 101) и то за:  

СЕКТОР МЛЕКО: инвестиције у 
-  набавку квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза, 

шифра 101.1.1 
СЕКТОР МЕСО: инвестиције у 

-  набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза, свиња које се 
користе за производњу меса, шифра 101.2.1 
СЕКТОР ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЋЕ (укључујући печурке) И ЦВЕЋЕ: 
инвестиције у 

- подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) 
вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе, шифра 101.4.1;  

- подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и 
расадничку производњу, шифра 101.4.2;  

- машине, уређаје и опрему за наводњавање усева, шифра 101.4.28 и 
- подизање, набавку и опремање система противградне заштите у воћњацима 

и вишегодишњим засадима, шифра 101.4.3 
- СЕКТОР ОСТАЛИ УСЕВИ (житарице, индустријско, ароматично и 

зачинско биље и др.): инвестиције у 
- машине и опрему за наводњавање усева, шифра 101.5.10 

СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО: инвестиције у 
- набавку нових пчелињих друштава, шифра 101.6.1 и 
- набавку опреме за пчеларство, шифра 101.6.2 
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                                                 Члан 3. 

 
Подстицајима се не надокнађују: 

-порези, укључујући и порез на додату вредност, 
-царинске, увозне и остале административне таксе, као и накнада за потребне 
сагласности од државних институција и јавних  предузећа, 
-трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и слично, 
-трошкови превоза, монтаже и други оперативни трошкови, 
-трошкови куповине половне опреме, механизације и материјала и 
-допринос у натури (сопствени рад и материјал). 

 
Члан 4. 

 
 Право на накнаду дела трошкова за инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава може остварити физичко лице-носилац комерцијалног 
породичног пољопривредног газдинства уписан у Регистар пољопривредних 
газдинстава у активном статусу, коме је пољопривреда основна делатност и са 
пребивалиштем и производњом на територији града Краљева, само по основу једног 
пројекта, односно једне шифре. 
 
                                                                      Члан 5.  
 
          Носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства обављање 
пољопривредне делатности као основне делатности, доказује уверењем-потврдом да је 
осигураник пољопривредник код Републичког фонда пензијско инвалидског осигурања 
или Фонда здравственог осигурања или изјавом два сведока овереном код Јавног 
бележника (нотара) да је обављање пољопривредне делатности на газдинству, 
носиоцу комерцијалног пољопривредног газдинства једино и основно занимање. 
 

 Члан 6. 
 
 Носилац комерцијалног пољопривредног газдинства може користити подстицаје 
за намене прописане чланом  2.  овог правилника за 2021. години под условом да: 
- је измирио обавезе у целости по основу коришћења средстава у складу са Одлуком о 
финансијској подршци пољопривредним произвођачима („Службени лист општине 
Краљево'', број 8/05), 
- је измирио све доспеле обавезе по основу коришћења средстава у складу са 
Програмом рада Фонда за развој пољопривреде града Краљева у 2013, 2014, 2015. и 
2016. години, а за 2017, 2018, 2019. и 2020. годину по Програму подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2017, 2018, 2019. и 2020. 
годину на територији града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 9/2017, 
11/2018, 32/2018, 10/2019 и 8/2020), 
- прихвати обавезу да наменски користи, не отуђи, нити да другом лицу да на 
коришћење предмет инвестиције из захтева, и то за период од 3 (три) године од дана 
набавке за предмете из члана 2. овог правилника, изузев за инвестиције за Сектор месо 
(шифра 101.2.1) најмање до килаже коју определи подносилац захтева у опису 
инвестиције за коју тражи средства подстицаја, 
- предмет инвестиције не набавља од крвног сродника у правој линији, крвног сродника 
у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, супружника и ванбрачног 



партнера ових лица, од усвојиоца, односно усвојеника, као и потомака усвојеника, као и 
од других лица који са носиоцем комерцијалног пољопривредног газдинства живе у 
заједничком домаћинству, 
- за предметну инвестицију није користио и неће користити подстицаје по истом основу 
из других извора (од министарста, субвенције, подстицаји, донације),  
-  до дана подношења пријаве није започео реализацију инвестиције која је наведена у 
захтеву за остваривање права на подстицај за инвестицију у физичку имовину 
пољопривредног газдинства  и 
- је на дан подношења захтева носилац пољопривредног газдинства и власник имовине 
чија је имовина уписана у Регистар пољопривредног газдинства, измирио све доспеле 
обавезе по основу јавних прихода који припадају граду Краљеву, закључно са 2020. 
годином. 
 

Члан 7. 
 

Подносилац пријаве мора да испуњава и специфичне критеријуме за остварење 
права на накнаду дела трошкова за инвестиције у физичку имовину пољопривредних 
газдинстава и то:  
 
Сектор млека              
- У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних грла прихватљиви 
корисници на крају инвестиције треба да имају у свом власништву, односно у 
власништву члана РПГ: 3-100 крава млечних раса.                          
  
Сектор меса                      
 - У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних грла, прихватљиви 
корисници на крају инвестиције треба да имају у свом власништву, односно у 
власништву члана РПГ: 5-100 крава товних раса, или 10-300 грла оваца/коза, или 10-
400 грла свиња.                                                                
 
У сектору производње воћа, грожђа, поврћа, хмеља и цвећа прихватљиви 
корисници треба да: 
- У РПГ имају уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих 
култура; 
- Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која у свом власништву, 
односно у власништву члана РПГ имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; 
односно мање од 5 hа другог воћа, односно 0,1- 50 hа цвећа, односно 0,2-100 hа винове 
лозе;                
- У случају подизања нових или обнављања постојећих (крчење и подизање) 
производних (са наслоном) и матичних засада воћака и винове лозе прихватљиви 
корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције имају у свом 
власништву, односно у власништву члана РПГ: 0,1-50 hа јагодастих врста воћака и 
хмеља, 0,3-100 hа другог воћа, 0,2-100 hа винове лозе;   
- Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције имају 
у свом власништву, односно у власништву члана РПГ мање од 0,5 hа пластеника или 
мање од 3 hа производње поврћа на отвореном простору; 
                       
Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа)             
 -За инвестиције за набавку  машина и опреме за наводњавање прихватљиви 
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корисници су пољопривредна газдинства која имају до 100 ха земљишта под осталим 
усевима. 
 
Сектор пчеларства                            
-У сектору пчеларства прихватљиви корисници треба да имају  5-500 кошница 
пријављених у Централној бази података о обележавању животиња код Управе за 
ветерину.                           
                                               .                                                    . 

        Члан 8. 
 

 Носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства може остварити 
право на подстицаје за  реализацију инвестиције у физичку имовину пољопривредних 
газдинстава у висини од 30%, односно 45% (за подручја са отежаним условима рада у 
пољопривреди) од вредности укупне инвестиције, а највише 200.000,00 динара по 
инвестицији. 
 
                                                               Члан 9. 
  

     За  реализацију  инвестиција из члана 2. овог правилника и то: сектор млеко 
(шифра 101.1.1), сектор месо (шифра 101.2.1), подизање нових или обнављање 
постојећих (крчење  и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе 
(шифра 101.4.1) и сектор пчеларство (шифра 101.6.1), признају се  трошкови: 

- за краве,  220.000,00 динара по грлу, 
- за јунице, 190.000,00 динара по грлу,                                                                                                                                                                                                             
- за овце, 15.000,00 динара по грлу, 
- за овнове, 25.000,00 динара по грлу, 
- за козе, 12.000,00 динара по грлу, 
- за назимице и нерасти, 35.000,00 динара по грлу, 
- за телад, 65.000,00 динара по грлу  
- за крчење, 250.000,00 динара за 1(један) хектар и 
- за набавку нових пчелињих друштава, 15.000,00 динара по друштву. 

 Захтев за инвестиције из става 1. овог члана који се тиче набавке грла, може 
обухватити једну врсту грла или пчелиња друштва. 
 

Члан 10. 
 

 Средства за накнаду дела трошкова за инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава планирана Одлуком о буџету града Краљева за 2021. 
годину, доделиће се носиоцима комерцијалног породичног пољопривредног газдинства 
на основу спроведеног Јавног огласа. 
 Градско веће града Краљева доноси Одлуку о расписивању јавног огласа, а на 
основу предлога Савета за пољопривреду града Краљева. 

 
Члан 11. 

 
 Јавни оглас из члана 10. овог правилника садржи:  

- позив за достављање захтева,  
- услове за остваривање права за доделу средстава подстицаја, 
- критеријуме за доделу средстава подстицаја,  



- доказе који се прилажу уз захтев, 
- рок за подношење захтева и 

- друге податке и доказе од значаја за остваривање права на подстицај. 
  

Члан 12. 
 

          Носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства подноси захтев 
на попуњеној пријави (Образац–ИН) са описом инвестиције у физичку имовину 
пољопривредног газдинства за коју се траже подстицајна средства, са шифром 
инвестиције, и уз исту доставља: 

1. доказ о упису у Регистар комерцијалног породичног пољопривредног 
газдинства у активном статусу уписан у Регистар пољопривредних 
газдинстава у складу са Правилником о упису у Регистар пољопривредних 
газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус 
пољопривредног газдинства („Службени гласник РС”, број 17/13, 102/15, 
6/16,46/17,44/18, 102/18 и 06/19), 

2. уверење - потврду  Фонда пензијског и инвалидског осигурања или 
уверење - потврду Фонда здравственог осигурања да је осигураник - 
пољопривредник или оверену изјаву са два сведока код Јавног бележника 
(нотара) да је подносиоцу захтева обављање пољопривредне делатности 
на газдинству једино и основно занимање, 

3. обострану копију личне карте (без чипа) или очитану (са чипом) носиоца 
породичног пољопривредног газдинства, 

4. Потврду да су измирене обавезе : 
а) у целости за носиоца пољопривредног газдинства који је користио 
финансијску подршку из буџета града Краљева у периоду од 2005-2011. 
године  од Банке Интеза, 
б) носиоца пољопривредног газдинства доспеле по основу коришћења 
кредитне подршке у складу са Програмом рада Фонда за развој 
пољопривреде града Краљева  у периоду 2013- 2016. године и кредитне 
подршке у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредене 
политике и политике руралног развоја у 2017, 2018, 2019. и 2020. годину на 
територији града Краљева, од банке са којом је закључен уговор о 
коришћењу кредитних средстава, 

5. уверење Одељења пореске администрације Градске управе града 
Краљева којим доказује да је на дан подношења захтева носилац 
пољопривредног газдинства и власник имовине чија је имовина уписана у 
Регистар пољопривредног газдинства, измирио све доспеле обавезе по 
основу јавних прихода који припадају граду Краљеву, закључно са 2020. 
годином, 

6. извод из Регистра о пријављеним површинама под пољопривредним 
културама Управе за трезор, 

7. извод из регистра пољопривредних газдинстава-подаци о 
пољопривредном газдинству Управе за трезор,  

8. извод из Регистра о пријављеном сточном фонду Управе за трезор - за 
инвестиције из сектора млеко и месо, 

9. извод из Регистра о броју пријављених пчелињих друштава Управе за 
трезор - за инвестиције из области пчеларства и податак о броју 
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пријављених пчелињих друштава у Централној бази података о 
обележавању животиња код Управе за ветерину, 

10. предрачун од овлашћеног добављача не старији од 30 дана од дана 
подношења захтева  за подстицаје за сектор воће, грожђе, поврће 
(укључујући печурке) и цвеће, сектор остали усеви (житарице, 
индустријско, ароматично и зачинско биље и др.) и сектор пчеларствао и 
то за набавку опреме за пчеларство (шифра 101.6.2); поред напред 
наведеног обавезно уписати број кат. парцеле са катастарском општином 
у опису планиране намене улагања у физичку имовину пољопривредног 
газдинства, осим  за сектор пчеларство (шифре 101.6.1 и 101.6.2), 

11. оверену копију дипломе са најмање IV степеном стручне спреме, 
12. изјаву да предмет инвестиције не набавља од крвног сродника у правој 

линији, крвног сродника у побочној линији закључно са трећим степеном 
сродства, супружника и ванбрачног партнера ових лица, од усвојиоца, 
односно усвојеника, као и потомака усвојеника, као и од других лица који 
са носиоцем комерцијалног пољопривредног газдинства живе у 
заједничком домаћинству (Образац И.1.),  

13. изјаву да за предметну инвестицију није користио и неће користити 
подстицаје по истом основу из других извора (од министарста, субвенције, 
подстицаји, донације) и да предмет инвестиције наменски користи и 
неотуђи за период од 3 (три) године (Образац И.2.) и 

14. копију картице наменског рачуна носиоца пољопривредног газдинства 
евидентираног у Управи за трезора. 

Након предаје пријаве са напред наведеним прилозима, не може се 
вршити допуна документације.     
               За кориснике подстицајних средстава за накнаду дела трошкова за 
пројекте из области примарне пољопривредне производње у периоду  2013- 2020. 
године  (Фонд за развој пољопривреде града Краљева и Програм подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја) по службеној 
дужности се утврђује испуњеност уговорних обавеза.  
 

Члан 13. 
 

Рок за подношење пријаве-захтева је 30 (тридесет) дана од дана објављивања 
Јавног огласа на огласној табли Градске управе града Краљева. 

Јавни оглас се објављује и на званичном сајту града Краљева www.kraljevo.rs  
 

Члан 14. 
 

 Рангирање поднетих захтева носилаца комерцијалног пољопривредног 
газдинства за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних 
газдинстава вршиће се на основу критеријума исказаних кроз бодове и то: 
 

Редни 
број 

Тип критеријума за избор   Бодови 

1 Подносилац захтева коме по овој мери нису 
додељивана средства подстицаја 

30 

2 Подносилац захтева лице са 40 година и млађе  20 



   
3 Подносилац захтева са најмање IV степеном 

стручне спреме 
20 

4 Подносилац захтева са пребивалиштем у месту 
реализације предметне инвестиције  

15 

5 Број чланова регистрованог пољопривредног 
газдинства 5 и више 

10 

6 Подносилац захтева је жена 5 
             У случају истог броја бодова, предност има млађи подносилац захтева. 
 

Члан 15. 
 

      Савет за пољопривреду града Краљева спроводи поступак по расписаном 
Јавном огласу за доделу подстицајних средстава, врши оцену поднетих пријава на 
Јавни оглас, утврђује предлог решења за доделу подстицајних средстава и исти упућује 
Градском већу града Краљева на решавање, у складу са одредбама овог правилника, 
до износа од 23.970.000,00 динара. 

 Решење Градског већа града Краљева је коначно. 
 

Члан 16. 
 

 Град Краљево и носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, 
коме су решењем Градског већа града Краљева додељена средстава подстицаја у 
складу са овим правилником, закључују Уговор којим  уређују своја међусобна права и 
обавезе.. 
 

Члан 17. 
 

 Носилац породичног комерцијалног пољопривредног газдинства из члана 16. 
овог правлника је у обавези да у року до 90 (деведесет) дана од дана преноса 
додељених подстицајних средстава граду Краљеву, преко Одељења за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева, достави за подстицаје: 
 
            СЕКТОР МЛЕКО ( шифра 101.1.1), СЕКТОР МЕСО ( шифра 101.2.1)  и СЕКТОР          

ПЧЕЛАРСТВО  -набавка нових пчелињих друштава (шифра 101.6.1 ) 
- доказ о извршеној набавци  за целокупни предмет инвестиције из пријаве на 

Јавни оглас и то: фотокопију пасоша за говеда, уверење о здравственом стању 
за овце, козе и свиње и  потврду, уверење, односно извод из матичне 
евиденције код који су родитељи грла и родитељи родитеља грла уписани у 
организацији за уматичење, у складу са Правилником о условима за испуњење 
пуног и непотпуног порекла квалитетних приплодних домаћих животиња, 
условима за упис домаћих животиња у матичну евиденцију, односно у регистар, 
као и о садржини и начину вођења матичне евиденције, односно регистра 
(„Службени гласник РС'', број 94/09) и уверење о здравственом стању за нова 
пчелиња друштва, 

 
 СЕКТОР ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЋЕ (укључујући печурке) И ЦВЕЋЕ (шифра 
101.4), СЕКТОР ОСТАЛИ УСЕВИ (житарице, индустријско, ароматично и 
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зачинско биље др.)-машине и опрема за наводњавање усева (шифра 
101.5.10) и  СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО- набавка опреме за пчеларство (шифра 
101.6.2 )  
- фактуру-рачун о извршеној набавци за укупну инвестицију из пријаве на Јавни 

оглас  (према достављеним предрачунима у пријави) и доказ о извршеном 
плаћању  фактуре- рачуна укупне предметне инвестиције, за коју је конкурисао, 
и то: потврду о преносу средстава или извод банке за плаћање са наменског 
рачуна носиоца комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, а у 
случају да је плаћање извршено готовински или платном картицом доставити 
фискални исечак, односно готовински рачун који гласи на носиоца 
комерцијалног породичног пољопривредног газдинства. 

 
 Члан 18. 

 
              Град Краљево задржава право да врши контролу наменског утрошка 
додељених подстицајних средстава у току уговореног периода. 
  

            Члан 19. 
 
 Стручне и административне послове за спровођење ове мере обавља Одељење 
за привреду и финансије Градске управе града Краљева. 
 

             Члан 20. 
 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева''.  
 
 
Градско веће града Краљева 
Број:011-89/2021-I 
Дана: 6.04.2021.године   
  
                                                                         Председавајући Градског већа  
                                            Заменик градоначелника града Краљева 
                                                                             Вукман Ракочевић, с.р. 

 



На основу члана 46, у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 
63. и 121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-
пречишћен текст), чланова 114, 118,137, 138. 141. Закона о спорту („Службени гласник 
РС“, број 10/16), члана 2. Одлуке о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и 
интереса у области спорта на територији града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 32/14) и члана 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину 
(„Службени лист града Краљева“, број 52/20), 
       Градско веће града Краљева, на Двадесет шестој (ванредној) седници, одржаној 
6.априла 2021. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 
 

Из средстава утврђених чланом 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. 
годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20), у разделу 5. Градска управа, 
Програм 1301- Развој спорта и омладине, функција 860, Програмска активност/ 
Пројекат 0001- Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, 
позиција 152, економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, 
РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ укупни износ од 5.000.000,00 динара на име учешћа града 
Краљева у финансирању трошкова у области спорта спортским клубовима, спортским 
удружењима и спортским организацијама. 
1. ФК „Магнохром“ распоређује се износ од 550.000,00 динара на име учешћа града 
Краљева у развоју фудбалског спорта у виду обезбеђења средстава за реализацију 
радова на стадиону и свлачионицама, за спортску опрему, за редовно такмичење, за 
путовања на утакмице и хранарину за играче, у процењеној вредности од 1.000.000,00 
динара. 
2. ФК „Пролетер“ Печеног распоређује се износ од 650.000,00 динара на име учешћа 
града Краљева у развоју фудбалског спорта у виду обезбеђења средстава за 
реализацију радова на стадиону и свлачионицама, за спортску опрему, за редовно 
такмичење, за путовања на утакмице и хранарину за играче, у процењеној вредности 
од 900.000,00 динара. 
3. ФК „Радник“ Ушће распоређује се износ од 650.000,00 динара на име учешћа града 
Краљева у развоју фудбалског спорта у виду обезбеђења средстава за реализацију 
радова на стадиону и свлачионицама, за спортску опрему, за редовно такмичење и 
хранарину за играче, у процењеној вредности од 900.000,00 динара. 
4. ФК „Полет“ Ратина распоређује се износ од 650.000,00 динара на име учешћа 
града Краљева у развоју фудбалског спорта у виду обезбеђења средстава за 
реализацију радова на стадиону и свлачионицама, за спортску опрему, за редовно 
такмичење, за путовања на утакмице и хранарину за играче, у процењеној вредности 
од 900.000,00 динара. 
5. ФК „Јединство“ Драгосињци  распоређује се износ од 400.000,00 динара на име 
учешћа града Краљева у развоју фудбалског спорта у виду обезбеђења средстава за 
реализацију радова на стадиону и свлачионицама, за спортску опрему, за редовно 
такмичење, за путовања на утакмице и хранарину за играче, у процењеној вредности 
од 700.000,00 динара. 
6. КМФ „Карановац“ распоређује се износ од 1.000.000,00 динара на име учешћа 
града Краљева у развоју малог фудбала у виду обезбеђења средстава за набавку 
комби буса- „мини ван“ за превоз на утакмице, за набавку спортске опреме, као и 
организовање и одржавање Меморијалног турнира „Живорад Беко Јовановић“, у 
процењеној вредности од 1.500.000,00 динара. 
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7. ОКК „Слога- Елит“ распоређује се износ од 1.100.000,00 динара на име учешћа 
града Краљева у развоју омладинског кошаркашког спорта у виду обезбеђења 
средстава за за термине за тренинг, завршни турнир за првака државе и спортску 
опрему у процењеној вредности од 1.100.000,00 динара. 
  

                                                   II 

       Наведени спортски клубови, удружења и организације се обавезују да додељена 
средства дотација утроше наменски и да у року од 30 дана од завршетка активности 
доставе финансијске извештаје о наменском утрошку средстава из става 1. овог 
решења Спортском центру „Ибар“ Краљево. 

III 

        О извршењу овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева, Одељење за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева и Спортски центар „Ибар“ Краљево. 

IV 

        Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 

                                                    V 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 

          Дана 01.04.2021. године Одељењу за друштвене делатности Градске управе 
града Краљева достављен је Предлог број 3/21 Комисије за избор годишњих и 
посебних програма у области спорта града Краљева, који се односи на обезбеђење 
буџетских средстава за подмирење трошкова везаних за остваривање јавног интереса 
из области спорта поднет од стране више различитих клубова, удружења и 
организација. Сви појединачни захтеви су разматрани, на основу Решења о 
утврђивању распореда коришћења средстава из буџета града Краљева у области 
спорта за финансирање годишњих програма број 06-67/2021- I од 12.03.2021.године, те 
је износ од 5.000.000,00 динара опредељен за финансирање посебних програма 
спортских удружења, клубова и организација у 2021. години, без јавног позива.  
 Комисија за избор годишњих и посебних програма у области спорта града 
Краљева, образована од стране градоначелника града Краљева Решењем о 
образовању и именовању Комисије за избор годишњих и посебних програма у области 
спорта I број 2837/16 од 31.08.2016. године, на својој седници од 31.03.2021.године 
утврдила је предлог број 3/21 од 31.03.2021. године, којим се предлаже Градском већу 
града Краљева да одобри средства у висини од 5.000.000,00 динара на начин и у 
износима како је то наведено у диспозитиву овог Решења. Предлог Комисије је 
образложен основаношћу захтева поменутих клубова, удружења и спортских 
организација, у складу са чланом 18. Одлуке о обезбеђивању средстава за 
остваривање потреба и интереса у области спорта на територији града Краљева. 
           Разматрајући предлог Комисије Градско веће града Краљева, у складу са својим 
надлежностима, прихватило је исто и одлучило као у диспозитиву овог решења. 



           Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности Градске управе града 
Краљева, Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева и уз 
материјал са седнице. 
  

 

Градско веће града Краљева 
Број:011-91/2021-I 
Дана: 6.04.2021.године    
                                                                         Председавајући Градског већа  
                                            Заменик градоначелника града Краљева 
                                                                           Вукман Ракочевић, с.р. 
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        На основу члана 65. и 99. став 1. и 5. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“', број 72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), члана 24. став 2. и члана 63. 
тачка 20. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/2019-
пречишћен текст) и члана 4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист 
града Краљева“, број 11/2015 и 31/2019), 

Градско веће града Краљева, на Двадесет шестој (ванредној) седници, 
одржаној 6.априла 2021.године, донело је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Члан 1. 
 
      Даје се сагласност за парцелацију кат. парцеле број 262 КО Чибуковац, која 

је јавна својина града Краљева. 
 

Члан 2. 
 
     Сагласност се даје Милутиновић Стефану из Краљева, улица Карађорђева 

број 257, ради издвајања делова за планиране јавне саобраћајнице (у површини од 
око 139м2) и формирања грађевинске - катастарске парцеле (у површини од око 
1.903м2) за потребе отуђења и изградње објеката у складу са важећим планским 
документом. 

 
Члан 3. 

 
     Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном листу града Краљева“. 
 

 
                                                   Образложење 
 
     Градском већу града Краљева, а онда и Одељењу за урбанизам, 

грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Градске управе града Краљева 
обратио се Милутиновић Стефан из Краљева, улица Карађорђева број 257, 
захтевом за давање претходне сагласности за парцелацију к.п. број 262 КО 
Чибуковац, а према достављеном предлогу урађеном од стране фирме „Геосистем“ 
д.о.о. и одговорног урбанисте Зечевић Вере, а у циљу „реализације инвестиције на 
к.п. број 261/2 КО Чибуковац“. 

    К.п.број 261/2 КО Чибуковац укупне површине 7.324 м2 (на којој подносилац 
захтева има намеру да „реализује инвестицију“) се, са северозападне стране, 
непосредно граничи са к.п. број 262 КО Чибуковац, На к.п. број 261/2 КО Чибуковац, 
од стране овог Одељења, издата је грађевинска дозвола (под бројем: ROP-KRA-
33237-CPI-2/2021 од 13.01.2021.године) за изградњу следећих објеката: пансионског 
објекта са рестораном, две свлачионице, рекреативног базена за одрасле и базена 
за децу, на име Милутиновић Стефан из Краљева, улица Карађорђева број 257, 
Бековић Стефана из Краљева, улица Тике Коларевића број 12А и Бековић Ивана из 
Краљева, улица Тике Коларевића број 12А.  

     К.п.број 262 КО Чибуковац је укупне површине 2.184м2. Обухваћена је 
планским документом - ПГР „ГОРЊИ ЧИБУКОВАЦ“ („Службени лист града  
Краљева“, број 16/2017 и 23/2017), највећим (северним и северозападним) делом 

76.



припада урбанистичкој целини 1.13, која је наменом предвиђена за спорт и 
рекреацију (изградња спортских терена у партеру са могућношћу постављања 
трибина и изградњом објекта свлачионице), мањи (крајњи југозападни и северни) 
делови поменуте кат. парцеле су предвиђени за породично становање са 
пословањем (у оквиру урбанистичке целине 1.2) и јужни делови исте к.п. су 
предвиђени за јавне саобраћајне површине - улице. 

     Достављени предлог парцелације урађен је у складу са планским решењима 
датим ПГР-ом „ГОРЊИ ЧИБУКОВАЦ“ („Службени лист града  Краљева“, број 16/2017 
и 23/2017). Према достављеном предлогу парцелације површина дела к.п. број 262 
КО Чибуковац који се одваја за простор предвиђен за спорт и рекреацију износи око 
1903м2, део исте к.п. који се одваја, а предвиђен је за јавне саобраћајнице износи 
око 139м2 (116+23), а део  к.п. број 262 КО Чибуковац који се одваја, а предвиђен је 
за породично становање са пословањем износи око 141м2. 

    Правни основ за израду пројекта препарцелације је члан 65. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“', број 72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-
одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), који 
прописује поступак израде и провођења препарцелације и парцелације 

     Чланом 4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града Краљева“, 
број 11/2015 и 31/2019),  прописано је да Градско веће града Краљева доноси одлуке 
о давању сагласности за парцелацију и препарцелацију грађевинског земљишта у 
јавној својини града Краљева, а чланом 7. исте Одлуке је прописано да 
организациона јединица Градске управе града Краљева надлежна за послове 
урбанизма обавља стручне и административне послове за потребе Градског већа 
града Краљева код доношења одлуке о давању сагласности за парцелацију и 
препарцелацију грађевинског земљишта. 

 
 

Градско веће града Краљева 
Број:011-92/2021-I 
Дана: 6.04.2021.године   

  
                                                                                Председавајући Градског већа 
                                         Заменик градоначелника града Краљева 

                                               Вукман Ракочевић, с.р. 
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