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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 4 - 17. ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

 На основу члана 46. став 1. тачка 2. у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон,  47/18 
и 111/21-др.закон), члана 63. став 1. тачка 2. и члана 121. став 1. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), Одлуке о буџету града 
Краљева за 2022. годину („Службени лист града Краљева“, број 43/21) и члана 39. 
Пословника о раду Градског већа града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
21/19 – пречишћен текст), 
 Градско веће града Краљева, на Шездесет четвртој (редовној) седници одржаној 
17. фебруара 2022. године, донело је 
 
 

ПРАВИЛНИК 
О СПРОВОЂЕЊУ  МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА   

ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА У 2022. ГОДИНИ  
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА  

Члан 1.  
Правилником о спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из 

индивидуалних система грејања у 2022. години на територији града Краљева (у даљем 
тексту: Правилник) прописују се критеријуми, начин и поступак доделе средстава за 
замену котлова, шпорета, пећи индивидуалних система грејања који користе угаљ или 
дрва котловима, пећима, на гас или пелет у циљу смањења штетних емисија, односно 
смањења загађења ваздуха. 

Члан 2.  
Средства за спровођење мера смањења загађења ваздуха пореклом из 

индивидуалних система грејања години на територији града Краљева опредељена су 
делом у буџету града Краљева за 2022. годину, а делом из Министарства заштите 
животне средине на основу Уговора о суфинансирању реализације пројекта смањења 
загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији града Краљева у 
укупном износу 2.617.036,12 динара. 

У 2022. години, субвенционисаће се замена котлова индивидуалних система 
грејања који користе угаљ или дрва котловима, етажним пећима, шпоретима, каминима 
на гас или пелет у висини од 40% вредности напред наведених грејних уређаја на гас или 
пелет са ПДВ-ом. 

                                                         Члан 3. 
Средства из члана 2. овог Правилника додељују се на основу јавног конкурса (у 

даљем тексту: Конкурс) који расписује Градско веће града Краљева (у даљем тексту: 
Градско веће). 

Конкурс и пратећа документација објављују се на огласној табли Градске управе и 
званичној интернет страници Града Краљева. 

Конкурс спроводи Комисија за оцењивање и рангирање пријава за доделу 
средстава за замену постојећих котлова, пећи, шпорета индивидуалних система грејања 
који користе угаљ или дрва котловима, пећима на гас или пелет у 2022. години на 
територији града Краљева (у даљем тексту Комисија) коју решењем образује 
Градоначелник града Краљева. 

У састав Комисије обавезно се именују најмање два инжењера машинске струке. 

Члан 4. 
Услови за учешће на Конкурсу су:  

1. да је подносилац пријаве власник или сувласник породичне куће или стана 
(потребна је оверена сагласност осталих сувласника) (у даљем тексту: стамбени 
објекат) за који набавља котао,   
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2. да подносилац пријаве живи у стамбеном објекту за који набавља котао (према 
личној карти), 

3.  да је стамбени објекат изграђен на територији града Краљева (према решењу за 
порез), 

4. да стамбени објекат за који набавља котао, шпорет, пећ није прикључен на систем 
даљинског грејања или дистрибутивну мрежу природног гаса- само за набавку 
котла на пелет, 

5. да за стамбени објекат за који набавља котао, пећ, шпорети постоје техничке 
могућности за прикључење на дистрибутивну мрежу природног гаса  - само за 
набавку котла на гас, 

6. да  је постојећи котао или пећ(шпорет) који је предмет замене, на чврсто гориво, 
угаљ или дрва, 

7. да котао на пелет који се набавља испуњава стандард SRPS 303-5/2012, штo 
подразумева: 
-емисија прашине <{18mg/Nm3}/ при 10% O2 

-емисија CO <{110 mg/Nm3}/ при 10% O2 

- емисија NOх <{180 mg/Nm3}/ при 10% O2 

- степен корисности >90% 
8. да подносилац пријаве поседује један од следећих доказа за објекат: 

-  доказ о изградњи стамбеног објекта пре доношења прописа о изградњи, 
- грађевинску/употребну дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења     

дозволе, 
- дозволу добијену кроз поступак легализације или 
-  решење о озакоњењу или 
- да је у поступку озакоњења,  

9. да је подносилац пријаве измирио доспеле обавезе по основу пореза на имовину 
града Краљева (да су измирене обавезе за први квартал 2022.године). 

Члан 5.  
Трошкови набавке котла, пећи, шпорета који настану пре првог теренског обиласка 

Комисије неће се прихватити.  

Члан 6.  
Право учешћа на Конкурсу немају: 

- власници стамбено-пословних објеката 
-власници стамбених објеката који су добили субвенцију (котао) у претходним 
конкурсима. 

Члан 7.  
А) Документација коју доставља подносилац пријаве при подношењу пријаве:  

1. попуњен и потписан Пријавни образац за суфинансирање мера смањења загађења 
ваздуха пореклом из индивидуалних система грејања за 2022. годину на територији 
града Краљева;  

2. фотокопија личне карте или очитана лична карта власника/сувласника стамбеног 
објекта са јасно видљивом адресом становања; 

3. грађевинска дозвола, употребна дозвола, решење о озакоњењу, односно други 
документ којим се доказује легалност објекта одн.да је у поступку легализације- 
фотокопија;  

4. решење о утврђивању пореза на имовину за 2021.годину и доказ о уплати прве рате за 
2022.годину- фотокопија; 

5. подаци о непокретности за стамбени објекат - прибављени на сајту Републичког 
геодетског завода katastar.rgz.gov.rs; 

6. уговор о стварању техничких услова за прикључење објекта купца природног гаса на 
дистрибутивни систем природног гаса ЈП Србијагас Нови Сад - само за набавку котла 
на гас;  
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индивидуалних система грејања години на територији града Краљева опредељена су 
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7. предрачун за набавку котла и доказ да котао који се набавља испуњава стандард 
SRPS 303-5/2012 – фотокопија сертификата акредитоване лабораторије издате од 
стране овлашћене европске куће – од продавца - само за набавку котла на пелет;  
8. доказ о броју чланова домаћинства : 
    -  изјава подносиоца пријаве о члановима заједничког домаћинства – на обрасцу; 
    - фотокопија личне карте или очитана лична карта са јасно видљивом адресом     

становања (за пунолетне чланове  домаћинства) и 
    - уверење о пребивалишту (за децу); 
9. доказ о месечним примањима  - за пунолетне чланове домаћинства: 
   - потврда о исплаћеној нето заради за месец који претходи месецу подношења захтева 

– од послодавца, 
   - чек од последње исплаћене пензије,  
  - уверење за незапосленог члана породичног домаћинства да је на евиденцији 

незапослених лица – од Националне службе за запошљавање, 
  -  потврда о школовању за пунолетне чланове домаћинства; 
 
10.Потписана изјава о постојећем стању: 
 

Постојећи начин грејања 
угаљ 
Дрво, брикет 
Електрична енергија 

Врста грејног уређаја 
Котао на чврсто гориво снаге>20kW 
Етажне пећи на чврсто гориво снаге <20 kW 
Шпорет, пећ, камин 

Постојеће стање спољних 
зидова 

Зид са фасадном изолацијом  
Зид без фасадне изолације 

Постојеће техничке 
карактеристике спољне 
столарије 

ПВЦ, алуминијум или дрво са троструким термоизолационим 
стаклом 
ПВЦ, алуминијум или дрво са двоструким термоизолационим 
стаклом 
Дрвени једноструки са вакуум стаклом 
Дрвени, двоструки са спојеним крилима 
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 

 
11. потписана изјава о сагласности да Град, за потребе поступка, може извршити увид, 

прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, 
а који су неопходни у поступку одлучивања, 

12. изјава подносица захтева да ће стари уређај (котао, пећ, шпорет..) бити предат на 
рециклажу  (опционо). 

Б) Документација коју обезбеђује Град по службеној дужности:   
1. потврда о измиривању доспелих обавеза по основу пореза на имовину Града Краљева; 
2. потврда ЈЕП „Топлана“ Краљево да нема техничких могућности за прикључење на 

систем даљинског грејања ; 
 
В) Документација која се доставља након потписивања уговора и завршетка 
инвестиције:  
1. попуњен и потписан образац Захтев за уплату средстава ; 
2. фотокопија картице текућег рачуна, 
3. доказ о завршетку радова (записник Комисије); 
4. рачуни (уз фискални и готовински рачун на име купца) и атести за уграђени котао – 
фотокопија;  
5. попуњен и оверен гарантни лист за уграђени котао - фотокопија;  
6.уговор о стварању техничких услова за прикључење објекта купца природног гаса на 

дистрибутивни систем природног гаса ЈП Србијагас Нови Сад - само за набавку котла 
на гас; - фотокопија;  

7.потврда – доказ да је стари котао предат на рециклажу коју издаје предузеће 
овлашћено за рециклажу ове врсте отпада. 
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Члан 8.  
Подносилац пријаве  може поднети пријаву само за један стамбени објекат.  

Члан 9.  
Пријава са пратећом обавезном конкурсном документацијом подноси се у 

затвореној коверти преко писарнице Градске управе града Краљева или поштом на 
адресу: Град Краљево, Одсек за заштиту животне средине и инспекција за заштиту 
животне средине, Трг Јована Сарића 1, 36000 Краљево, са назнаком: 
„ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У 
ГРАДУ КРАЉЕВУ ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА ЗА 2022. 
ГОДИНУ - Не отварати“. 

Рок за подношење пријава не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања 
на огласној табли и званичној интернет страници града Краљева.  

Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће се разматрати. 
 

Члан 10.  
Оцењивање и рангирање поднетих пријава вршиће се применом следећих 

критеријума:  

Постојећи начин грејања Број бодова 
Угаљ          15 
Дрво, брикет          10 
Електрична енергија           5 
 
Врста грејног уређаја Број бодова 
Котао на чврсто гориво<20 kW         12 
Котао на чврсто гориво>20 kW          9 
Шпорет, пећ, камин...          9 
 
Постојеће стање спољних зидова Број бодова 
Зид са фасадном изолацијом          10 
Зид без фасадне изолације          5 
  
Постојеће стање фасадне столарије Број бодова 
ПВЦ, алуминијум или дрво са троструким термоизолационим стаклом        15 
ПВЦ, алуминијум или дрво са двоструким термоизолационим стаклом        12 
Дрвени једноструки са вакуум стаклом         9 
Дрвени, двоструки са спојеним крилима         6 
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима         3 
Метални прозори         2 

Уколико се за грејање користи два или више енергената број бодова се рачуна као 
аритметичка средина бодова за наведене енергенте.  

УКУПНА МЕСЕЧНА ПРИМАЊА ПО ЧЛАНУ ДОМАЋИНСТВА Број бодова 
до 10.000 дин.          35 
од 10.000,01 дин. до 15.000,00 дин.          30 
од 15.000,01 дин. до 20.000,00 дин.          25 
од 20.000,01 дин. до 25.000,00 дин          20 
од 25.000,01 дин. до 30.000,00 дин.          15 
од 30.000,01 дин. до 35.000,00 дин.          10 
преко 35.000,01 дин.           5 

Укупна месечна примања по члану домаћинства израчунавају се као количник укупних месечних 
примања домаћинства и броја чланова породичног домаћинства. 

Члан 8.  
Подносилац пријаве  може поднети пријаву само за један стамбени објекат.  

Члан 9.  
Пријава са пратећом обавезном конкурсном документацијом подноси се у 

затвореној коверти преко писарнице Градске управе града Краљева или поштом на 
адресу: Град Краљево, Одсек за заштиту животне средине и инспекција за заштиту 
животне средине, Трг Јована Сарића 1, 36000 Краљево, са назнаком: 
„ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У 
ГРАДУ КРАЉЕВУ ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА ЗА 2022. 
ГОДИНУ - Не отварати“. 

Рок за подношење пријава не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања 
на огласној табли и званичној интернет страници града Краљева.  
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К ФАКТОР ЗАУЗЕТОСТИ ПОВРШИНЕ  Број бодова 
К<15  5 
15≤К<17,5 4,5 
17,5≤К<20  4 
20≤К<22,5  3,5 
22,5≤К<25 3 
25≤К≤27,5  2,5 
27,5≤К≤30 2 

К>30 1 
 
К фактор заузетости површине израчунава се као количник укупне површине стамбеног 
објекта (према пореској пријави) и броја чланова породичног домаћинства.   
 
ДОДАТНИ БОДОВИ  Број бодова 
Корисници картице 3+  5 
Особе са инвалидитетом 5 
Хранитељске и усвојитељске породице 5 
Постојећи котао ће бити предат на рециклажу 15 
Постојећи котао неће бити предат на рециклажу 0 
 

Члан 11.  
Уколико се два захтева на крају бодовне листе за доделу средстава оцене са 

истим бројем бодова, средства ће добити подносилац пријаве чији је К фактор заузетости 
површине већи.   

Уколико два или више захтева и након додатног рангирања из става 1. овог члана 
имају исти број бодова предност ће имати власници кућа из прве три пореске зоне због 
повећаног загађења ваздуха у њима.   

Уколико, након расподеле бесповратних средстава преостану средства у износу 
који је мањи од максимално утврђених износа из члана 2.став 2. овог правилника из 
разлога што је неко од корисника средстава одустао од потписивања уговора или из 
других разлога, преостала средства ће се распоредити на следећег корисника према 
утврђеној коначној ранг листи. 

Члан 12. 
Комисија, након истека рока за подношење захтева, врши проверу достављене 

документације и обавезан теренски обилазак стамбених објеката подносилаца пријаве 
који су испунили услове за учешће на Конкурсу, приликом чега се проверава 
усаглашеност поднете пријаве са фактичким стањем и по потреби врши увид у пројектну 
документацију. Приликом теренског обиласка, Комисија, уз обавезно присуство 
подносиоца пријаве, сачињава записник у два примерка, при чему један примерак остаје 
подносиоцу пријаве, а други задржава Комисија.  

Подносилац пријаве има право примедбе на записник у року од 3 дана од доласка 
Комисије. Примедбе се подносе писаним путем преко писарнице Градске управе града 
Краљева. Приликом разматрања примедби, Комисија може да изврши поновни обилазак 
стамбеног објекта подносиоца примедбе. Рок за одлучивање Комисије по примедбама је 
8 дана од дана подношења. 

Члан 13.  
Комисија врши бодовање поднетих захтева на основу критеријума из члана 10. 

овог правилника и утврђује прелиминарну листу корисника средстава у року од 15 дана 
од дана истека рока за одлучивање по примедбама из члана 12. став 2. овог правилника. 
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8 дана од дана подношења. 

Члан 13.  
Комисија врши бодовање поднетих захтева на основу критеријума из члана 10. 
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Број 4 - Страна 6                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        17. фебруар 2022. године

Прелиминарна листа корисника средстава утврђује се на основу броја додељених 
бодова и објављује на огласној табли и званичној интернет страници града Краљева.  

Подносиоци пријава могу, у року од 3 дана од дана објављивања прелиминарне 
листе, да поднесу примедбу Комисији. Примедбе се подносе писаним путем преко 
писарнице Градске управе града Краљева.  

Комисија је дужна да, у року од 5 дана од дана пријема, размотри примедбе и 
подносиоцу примедбе достави писани одговор.  

Након разматрања примедби, Комисија утврђује предлог за доделу средстава на 
основу броја додељених бодова. Предлог за доделу средстава садржи листу корисника 
средстава и износ средстава који се додељује сваком појединачном кориснику. 

Уколико, након расподеле, преостану средства у износу који је мањи од 
максимално утврђених износа из члана 2. став 2. овог правилника, Комисија може 
проширити листу корисника средстава следећим подносиоцем пријаве са бодовне листе, 
под условом да подносилац пријаве достави писану изјаву да прихвата средства у 
мањем износу. 

Градско веће града Краљева, на основу предлога Комисије, доноси Решење о 
додели средстава за замену постојећих котлова, пећи, шпорета индивидуалних система 
грејања који користе угаљ или дрва котловима, пећима на гас или пелет у 2022. години на 
територији града Краљева (у даљем тексту: Решење о додели средстава). 

Решење о додели средстава је коначно. 

Члан 14.  
На основу Решења о додели средстава, Градоначелник ће, у име града Краљева, 

са свим одабраним корисницима средстава закључити уговоре.  

Корисник коме су додељена средства дужан је да, најкасније у року од 5 
календарских дана од дана пријема позива за потписивање уговора, потпише уговор са 
Градом. Уколико корисник у предвиђеном року не потпише уговор, сматраће се да је 
одустао од учешћа на Конкурсу.  

Члан 15.  
Корисник средстава дужан је да замену котла, пећи, шпорета заврши најкасније до 

20.04.2022.. године. Након истека рока из става 1. овог члана, Комисија спроводи 
теренски обилазак ради сачињавања записника. 

Захтев за уплату средстава корисник средстава мора поднети најкасније до 
25.04.2022. године.  

Члан 16.  
Прихватљиви укупни трошкови са урачунатим ПДВ-ом односе се искључиво на 

набавку котла, пећи без трошкова уградње.  

 Конкурсом не може бити прописан произвођач котла одн.пећи. 

Члан 17.  
Корисник средстава ће сам сносити трошкове који превазилазе прихватљиве 

трошкове, а односе се на додатну опрему и сличне захтеве.  

Кориснику средстава који достави рачун по коме је износ од 40% вредности котла 
са ПДВ-ом мањи од износа средстава који му је додељен, признаће се 40% износа који је 
назначен у рачуну.  

 
Члан 18. 

За стручне и административно – техничке послове за спровођење овог 
Правилника и рад Комисије задужено је Одељење за инспекцијске послове – Одсек за 
заштиту животне средине и инспекција за заштиту животне средине Градске управе 
града Краљева.  



Члан 19.  
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о спровођењу 

мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних система грејања у 2021. 
години на територији града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 22/21). 

 
                                                          Члан 20. 
 
 Овај правилник ступа на снагу даном доношења, и објављује се у „Службеном 

листу града Краљева“. 
 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-60/2022-I 
Дана:17. 02. 2022. године  

 
 

 
                                                                      Председник Градског већа 

                                                                       Градоначелник града Краљева 
                                                                             др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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На основу члана 68. став 1. и члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине 
(„Службени гласник РС“,број 135/04, 36/09, 14/16, 76/18, 95/18-др.закон и 95/18-др.закон), 
члана 8. Одлуке о Буџетском фонду за заштиту животне средине града Краљева 
(“Службени лист града Краљева”, број 24/09), члана 13. Одлуке о буџету града Краљева за 
2022. годину (“Службени лист града Краљева”, број 43/21) и Сагласности Министарства 
заштите животне средине број: 401-00-00096/2022-02 од 07.01.2022. године дате на 
Предлог програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине 
града Краљева за 2022. годину, 

Градско веће града Краљева, на Шездесет четвртој (редовној) седници одржаној 17. 
фебруара 2022. године,  донело је  

 
 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
1. Овим програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава Буџетског фонда за 

заштиту животне средине града Краљева (у даљем тексту: Фонд) планираних у буџету 
града Краљева за 2022. годину, намењених за реализацију планова, програма, пројеката 
и других активности у области заштите и унапређења животне средине на територији 
града Краљева.  

2. Средства Фонда користиће се наменски за финансирање обавеза локалне самоуправе 
утврђених законима из области заштите животне средине; подстицајних, превентивних и 
санационих програма и пројеката; програма и пројеката праћења стања животне средине 
(мониторинг); програма и заштите заштићених природних добара; научно истаживачких 
пројеката и програма; едукације 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 животне средине у граду Краљеву и то: 

 
1. Програмска активност ПА-0401-0001 Управљање заштитом животне средине:  

14.000.000,00 
2. Програмска активност ПА-0401-0002 Праћење квалитета елемената животне 

средине: 9.500.000,00 
3. Програмска активност ПА-0401-0003 Заштита природе:  1.000.000,00 
4. Програмска активност ПА-0401-0004 Управљање отпадним водама:  500.000,00 
5. Програмска активност ПА-0401-0005 Управљање комуналним отпадом:  

16.000.000,00  
 
1. Програмска активност ПА-0401-0001 Управљање заштитом животне средине 

 
1.1. Конкурс за еколошке пројектe и суфинансирања пројеката организација 
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 за 
суфинансирање пројеката. Критеријуме за одабир и оцену пројеката дефинише Одлука о 
суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине (“Службени лист 
града Краљева”, број 17/15). 
 
1.2. Информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине 
 
     Спроводиће се медијске кампање са одговарајућом садржајем (управљање отпадом, 
заштита ваздуха...), ораганизоваће се едукативни програми по школама, обележаваће се 
датуми важни за заштиту животне средине,  штампање промотивног и едукативног 
материјала и слично. 
 
1.3. Суфинансирање пројеката из области заштите животне средине:  

 
     Израда пројектне документације и суфинансирање пројеката у сарадњи са ресорним 
министарством, васпитно-образовним и научним установама, јавним предузећима, 
стамбеним заједницама и другим организацијама цивилног друштва у циљу заштите 
животне средине. 

51.



1.4. Финансирање активности  Савета за заштиту животне средине 
  

    Стручно усавршавање и студијска путовања чланова Савета, набавка литературе, 
штампање стратешких докумената града Краљева из области заштите животне средине. 
 
1.5. Мапирање инхалационих алергена на територији града Краљева 

 
Пре самог третирања коровске биљке амброзије потребно је мапирање 

распрострањености амброзије на неуређеним јавним површинама, на територији града 
Kраљева. Активности везане за теренска истраживања заступљености амброзије  врши се 
континуирано током целе вегетацијске сезоне. Мониторингом и мапирањем 
распрострањености амброзије дефинисани су локалитети и површине које треба третирати. 

 
1.6.   Сузбијање инхалационих алергена 
 

Третирање коровске биљке амброзије, као главниг носиоца инхалационих алергена, 
вршиће се у урбаном делу града Краљева, као и приградским насељима, где је и густина 
становништва највећа. На основу мапирања амброзије у 2015-2019. године уочено је знатно 
смањење присутности на површинама на којима је претходних година хемијски и механички 
уништавана, тако да је даљи план систематског сузбијања проширење на приградска 
насеља где ће њено присуство додатно бити констатовано мапирањем од стране стручних 
лица.  Уништавање амброзије изводиће се механичким и хемијским путем једном или два 
пута у току вегетације у зависности од степена њене распрострањености на датим 
локацијама и метеоролошким условима. 

 
1.7.     Мере адаптације на климатске промене     
 

У циљу адаптација на климатске промене, предвиђено је пошумљавање локација у 
околини Краљева, у подручјима где је девастирана шума. 
 
   1.8.    Мере заштите од аерозагађења 

 
    У циљу заштите ваздуха, спровешће се низ мера, као што је ревитализација постојећих 
зелених површина, успостављање нових (куповина садног материјала). 

 
1.9.   Израда  стратешког документа 

     
У складу са Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 10/13 

и 26/21-др.закон), израдиће се План квалитета ваздуха града Краљева за период 2022-2027. 
године. Активност израде Плана квалитета ваздуха је започета у 2021, години, и наставља 
се у 2022 години. 
 
2. Програмска активност ПА-0401-0002 Праћење квалитета елемената животне 

средине 
 

2.1.  Специјализоване услуге - мониторинг квалитета ваздуха 
  

Контрола квалитета ваздуха се врши у складу са Програмом контроле квалитета ваздуха 
града Краљева за 2022.годину, на који сагласност даје Министарство заштите животне 
средине, а који усваја Градско веће. 

 
2.2.    Специјализоване услуге - мониторинг  алергеног полена у ваздуху 
 

На донираном апарату се спроводи дневно мерење у периоду од фебруара до новембра,  
а достављене резултате Одсек за заштиту животне средине презентује јавности у виду 
седмодневних извештаја. 

 
2.3.   Куповина уређаја за мерење квалитета ваздуха   
 

У зависности од стања квалитета ваздуха набавиће се  уређај за додатно мерење 
квалитета ваздуха. 
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2.4.    Специјализоване услуге - мониторинг буке 
 

Систематско мерење нивоа буке у граду Краљеву се реализује на 40 мерних места, у 
складу са Законом о заштити од буке („Сл. гласник РС“, број  96/21). 
   
2.5.    Контрола и заштита површинских и подземних вода  
 

Мониторинг квалитета површинских речних вода вршиће се на 5 мерних места, у циљу 
контроле квалитета вода, као једног од медијума животне средине и утврђивања 
приоритета у заштити површинских речних вода. 
 
2.6.    Контрола и заштита нејонијујућег зрачења 
 

У циљу заштите здравља становништва, по потреби ће се вршити контроле нивоа 
нејонизујећег зрачења на локацијама где се налазу више базних станица у непосредној 
близини, као и у околини вртића, школа и других осетљивих локација.  
 
3. Програмска активност ПА-0401-0003 Заштита природе 
 
3.1.     Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине 
 

Спровођење планова управљања над заштићеним природним добрима на територији 
града Краљева и израда годишњих програма управљања и пријема извештаја о остварењу 
годишњих програма од стране стараоца ЈКП „Чистоћа“ Краљево. Планирана је и израда 
локалног акционог плана за биодиверзитет.  
 
4. Програмска активност ПА-0401-0004 Управљање отпадним водама 

 
4.1. Контрола и управљање отпадним водама 

 
Контрола квалитета отпадних вода вршиће се на 3 мерна места где се отпадне воде 

испуштају у реку Ибар, ради превенције загађења површинских вода, боље детекције 
загађивача и заштите здравља становништва.  
 
5. Програмска активност ПА-0405-0005 Управљање комуналним отпадом 
 
5.1.  Израда локалног плана управљања отпадом  

 
У складу са чланом  20. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, број 36/09, 88/10 

и 14/16), обавеза локалне самоуправе је да изради локални план управљања отпадом. 
Важећи локални план управљања отпадом града Краљева има рок  до 2022. године, тако да 
је неопходна израда новог локалног плана управљања отпадом. 
 
5.2.    Мапирање  дивљих депонија  
         

У складу  Законом о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16), 
предвиђена је обавеза локалне самоуправе да спроведе мапирање и евидентирање 
дивљих депонија на територији града Краљева. 
 
5.3.  Санација  дивљих депонија  
 

Уклањање више дивљих депонија са територије града  Краљева. 
 
5.4.    Плаћање услуге изношења отпада из  27  киштри са сеоског подручја  
 

Пружање услуге изношења отпада из 27 киштри са територије МЗ-а: Витковац (2 комада),  
Чукојевац, Стубал (2 комада), Раваница, Печеног, Драгосињци, Метикоши, Рудно, 
Богутовац, Прогорелица, Конарево, Роћевићи (2 комада), Врдила (2 комада), Самаила, 
Буковица, Лађевци, Мрсаћ, Обрва, Милочај, Опланићи, Ковачи, Витановац и Полумир  које 
ће се празнити једном недељно по важећем ценовнику  ЈКП „Чистоћа“, по просечној цени за 
пражњење. 
 



      ФИНАНСИЈСКИ  ПЛАН  БУЏЕТСКОГ  ФОНДА  ЗА  ЗАШТИТУ   ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ 
ГРАДА  КРАЉЕВА  ЗА  2022. ГОДИНУ 

 
Шифра према 
финансијском 

плану 
Поз. у 

Програму  Финансијски план 

00401-0001 

1. УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

 

1.1 Конкурс за еколошке пројекте и суфинансирање 
пројеката организација цивилног друштва 5.000.000,00 

1.2 Информисање, едукација, промоција и 
популаризација заштите животне средине 1.400.000,00 

1.3 Суфинансирање пројеката  из области заштите 
животне средине 2.000.000,00 

1.4 Финансирање рада Савета за заштиту и 
унапређење животне средине   800.000,00 

1.5 Мапирање инхалационих алергена на 
територији града Краљева    600.000,00 

1.6 Сузбијање инхалационих алергена            1.000.000,00 
1.7 Мере адаптације на климатске промене 1.000.000,00 
1.8 Мера заштите од аерозагађења 2.000.000,00 
1.9 Израда стратешког документа 

План квалитета ваздуха   200.000,00 

0401-0002 

2. ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

2.1 
Специјализоване услуге – мониторинг 

квалитета ваздуха 5.500.000,00 

2.2 Специјализоване услуге – мониторинг 
алергеног полена у ваздуху 

 
1.000.000,00 

2.3 Куповина уређаја за мерење квалитета ваздуха 2.000.000,00 
2.4 Специјализоване услуге – мониторинг буке    300.000,00 
2.5 Контрола и заштита површинских и подземних 

вода    600.000,00 

2.6 Контрола и заштита нејонизујућег зрачења 100.000,00 

0401-0003 
3. ЗАШТИТА ПРИРОДЕ  

3.1. 
Контрола и заштита природе, биовидерзитет, 

јавне зелене површине 
(локални акциони план за биодиверзитет) 

1.000.000,00 

0401-0004 4. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА  
 4.1 Контрола и управљање отпадним водама  500.000,00 

0401-0005 

5. УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ  
5.1 Израда локалног плана управљања отпадом 1.000.000,00 
5.2 Мапирање дивљих депонија 1.000.000,00 
5.3 Санација дивљих депонија 2.000.000,00 
5.4 Управљање отпадом на сеоском подручју 12.000.000,00 

                                                              УКУПНО: 41.000.000,00 
 
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022. 

годину ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града 
Краљева“. 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-59/2022-I  
Датум: 17.02.2022. године 
                                                                                              Председник Градског већа 
                                                                                            градоначелник града Краљева 
                                                                                др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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  На основу члана 3. и 4. Правилника о јединственој методологији обрачуна 
непрофитне закупнине („Службени гласник РС”, број 90/17), члана 4. Одлуке о 
располагању становима у својини града Краљева који се додељују као стамбена 
подршка под условима непрофитног закупа („Службени лист града Краљева“, број 
6/18, 27/18), члана 63. тачка 2. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева, број 6/19-пречишћен текст) и члана 39. Пословника о раду Градског већа 
града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 21/19-пречишћен текст), 
 Градско веће града Краљева, на Шездесет четвртој (редовној) седници, одржаној 
17.фебруара 2022. године, донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ИЗНОСА НЕПРОФИТНЕ ЗАКУПНИНЕ 

 
 
I 

 Утврђује се висина непрофитне закупнине у износу од 1.742,99 динара по 1 м² 
на годишњем нивоу, односно 145,24  динара по 1 м² месечно, за период од 01.07.2022. 
године до 30.06.2023. године. 
 

II 
 Средства непрофитне закупнине су приход буџета града Краљева. 
 

III 
 Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 3. Правилника о 
јединственој методологији обрачуна непрофитне закупнине („Службени гласник РС”, број 
90/17), којим је утврђено да се непрофитна закупнина обрачунава на годишњем нивоу у 
односу на вредност стана, на дан 31. децембра године која претходи години обрачуна 
закупине, тако што се вредност стана која чини основицу пореза на имовину за 
одговарајућу годину множи са коефицијентом који изражава све стварне трошкове 
прибављања, коришћења и одржавања стана; да се непрофитна закупнина обрачунава у 
фиксном динарском износу за период од годину дана и то за другу половину текуће године 
и прву половину наредне године, а плаћа у једнаким месечним ратама до 15. у месецу за 
претходни месец, и члану 4. став 6. Правилника којим је прописано да се непрофитна 
закупнина на месечном нивоу израчунава тако што се непрофитна закупнина обрачуната 
на годишњем нивоу подели са бројем 12. 
 Чланом 4. Одлуке о располагању становима у својини града Краљева, који се 
додељују као стамбена подршка под условима непрофитног закупа („Службени лист града 
Краљева”, број 6/18 и 27/18), утврђено је да висину износа непрофитне закупнине утврђује 
Градско веће града Краљева, на предлог Јавног предузећа “Градско стамбено” Краљево. 
   
 
Градско веће града Краљева 
Број: 011-54/2022-I 
Дана: 17.02.2022. године 
                                                                                     Председник Градског већа  
                                                    градоначелник града Краљева 
                                                                       др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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На основу члана 99. став 12. 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, 132/14 и 145/14 ,83/18, 31/19 , 37/19, 9/20 и 
153/21), члана 26. став 1. тачка 3. у вези са чланом 27. став 10. Закона о јавној 
својини („Службени гласник РС“, број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 
113/17, 95/18 и 153/20), чланa 63. став 1. тачка 20. Статутa града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), чланa 4. Одлуке о 
грађевинском земљишту („Службени лист града Краљева“, број  11/15 и 31/19), 
 
 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Шездесет четвртој (редовној) 
седници одржаној 17. фебруара 2022. године, донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I 
 

ПРЕНОСИ СЕ право јавне својине на Републику Србију за потребе 
корисника Електродистрибуције Србије д.о.о Београд на следећој непокретности 
која је јавна својина града: 
- непокретност коју чини градско грађевинско земљиште ван граница ГГЗ 
површине 1162 м2 у Улици  Адранској,   на катастарској парцели 336/33 КО Грдица 
уписаној у листу непокретности 33 КО Грдица. 
 

II 
 

 Непокретност ближе описана у члану 1. ове одлуке преноси се на 
Републику Србију без накнаде, ради изградње трансформаторске станице TС 
35/10 kV Шеовац-Адрани, неопходне ради задовољења додатних потреба за 
електричном енергијом целокупног конзума, који гравитира у индустријској зони 
Шеовац.  
      III 
 

 Односи између града Краљева и Републике Србије коју заступа Републичка 
Дирекција за имовину, након правноснажности овог решења, биће уређени 
уговором о преносу јавне својине  грађевинског земљишта, односно предметнe 
катастарскe парцелe, који ће закључити градоначелник у име града Краљева и 
исти ће бити оверен пред Јавним бележником у Краљеву. 
 

IV 
 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
листу града Краљева“. 
 

Oбразложење 
 

 Електродистрибуција Србије д.о.о Београд, упутила је захтев Градском 
већу града Краљева за пренос права јавне својине без накнаде и то са града 
Краљева на Републику Србију ради изградње електроенергетског објекта 
трансформаторске станице ТC 35/10 kV Шеовац - Адрани на кат. парцели 336/33 
КО Грдица, укупне површине 1162 м2. 

Изградња предметног енергетског објекта неопходна је ради задовољења 
додатних потреба за електричном енергијом целокупног конзума који гравитира у 
индустријској зони Шеовац. Намена објекта је дистрибуција електричне енергије. 
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Инвеститор изградње поменуте ТC је Електродистрибуција Србије, а 
пројекат изградње ТC се налази у актуелном плану инвестиција Електродистрибу-
ције Србије чији је оснивач Република Србија.  

Предметна катастарска парцела обухваћена је планом ПГР „ШЕОВАЦ- 
АДРАНИ“ („Сл. лист града Краљева“, број 13/13, 24/13, 12/18 и 13/18) и налази се 
у урбанистичкој зони 13.1. урбанистичкој подцелини 13.1.2 и 13.1.5 у претежној 
намени предвиђена за јавно земљиште. 

 Предметну кат. парцелу град Краљево је стекао без накнаде од Компаније 
„Еurotay“ d.o.o из Краљева. 

Чланом 99. став 12. 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, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 
153/21) прописано је да се грађевинско земљиште изузетно може отуђити када се 
ради о међусобном располагању између власника грађевинског земљишта у 
јавној својини и када се ради о реализацији пројеката за изградњу објекта од 
значаја за Републику Србију. 

Чланом 63. став 1. тачка 20. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и чланом 4. Одлуке о грађевинском 
земљишту („Службени лист града Краљева“, број 11/15 и 31/19) прописана је 
надлежност Градског већа града Краљева у вези са располагањем и управљањем 
грађевинским земљиштем које је јавна својина Града у складу са законом. 

На основу свега напред наведеног ради боље организације и ефикасности 
рада између власника носиоца права јавне својине  донета је одлука наведена у 
ставу I. диспозитива овог решења. 
          

Ово решење је коначно. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења се не може изјавити 
жалба већ се може покренути управни спор, подношењем тужбе Управном суду, у 
року од 30 дана од дана његовог достављања. 
 
 
  
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-56/2022-I  
Дана: 17.02.2022. године 

 
       
                          

                                                     Председник Градског већа  
                                                     градоначелник града Краљева 

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



 
 
          На основу члана 63. тачка 29. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), у вези са чланом 38. став 2. Одлуке 
о буџету града Краљева за 2022.годину („Службени лист града Краљева”, број 
43/21), 

 
Градско веће  града Краљева, на Шездесет четвртој (редовној) седници 

одржаној дана 17. фебруара 2022. године, донело је 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

 
              ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Решење начелника Градске управе града 
Краљева број 186/22 од 28.01.2022. године са Табелом број 1. којим је утврђен 
распоред коришћења буџетских средстава кориснику у оквиру Програмске 
активности  – Подршка реализацији програма Црвеног крста за 2022. годину на 
основу Одлуке  о буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист града 
Краљева”, број 43/21). 
 
               Саставни део овог закључка је Решење начелника Градске управе града 
Краљева број 186/22 од 28.01.2022. године са Табелом број 1. којим је утврђен 
распоред коришћења буџетских средстава корисника  (Црвени крст Краљево). 
 

II 
 
                   Закључак доставити: Начелнику Градске управе града Краљева, 
Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева, Одељењу за 
послове органа Града и уз материјал седнице. 
 

III 
                  
                           Закључак и Решење са Табелом број 1. објавити у „Службеном 
листу града Краљева”.  
 
 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 06-52/2022-I 
Датум: 17. 02. 2022. године 

 
 

 
                                                                           Председник Градског већа                                                                                                                                                                    
                                           градоначелник града Краљева 
                                                                 др Предраг Терзић, дипл.политиколог, с.р. 
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          На основу члана 36. тачка 9. Одлуке о Градској управи града Краљева 
(„Службени лист града Краљева”, број 22/21-пречишћен текст), у вези са чланом 38. 
став 2.Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист града 
Краљева”, број 43/21), 

 
   начелник Градске управе града Краљева, доноси 

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 
I 
 

              Утврђује се распоред коришћења средстава кориснику у оквиру 
Програмске активности  – Подршка реализацији програма Црвеног крста  по Одлуци 
о буџету града Краљева за 2022.годину („Службени лист града Краљева”, број 
43/21), у укупном износу од 7.000.000,00 динара за дотације осталим непрофитним 
институцијама са Табелом број 1. која је саставни део овог решења. 
 
 

II 
 

                  Ово решење доставити Градском већу града Краљева на сагласност. 
 
 
 
Градска управа града Краљева 
Број: 186/22 
Датум: 28.01.2022.године 
 
 
                                                                                     НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ  

                                                                              Јелена Бекчић, дипл.правник, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

55.
АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА



 
С А Д Р Ж А Ј 

 
 

 
          Рег.бр.                                                                                                        Страна                                                                                                                    
                 

           
АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 

 
50. Правилник о спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из 

индивидуалних система грејања у 2022. години на територији града 
Краљева.......................................................................................................... 
 

51. Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине града Краљева за 2022. годину...................................................... 

 
52. Решење о утврђивању висине износа непрофитне закупнине................... 

 
53. Решења о преносу права јавне својине на непокретности коју чини 

грађевинско земљиште ван граница ГГЗ у улици Адранској, к.п. број 
336/33 КО Грдица, на Републику Србију за потребе корисника Електро-
дистрибуција Србије д.о.о. Београд, ради изградње трансформаторске 
станице ТС 35/10 kV Шеовац–Адрани.......................................................... 

 
54. Закључак о давању сагласности на Решење којим је утврђен распоред 

коришћења буџетских средстава кориснику у оквиру Програмске активно-
сти – Подршка реализацији програма Црвеног крста за 2022. годину............. 

 
АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 

55. Решење којим је утврђен распоред коришћења буџетских средстава 
кориснику у оквиру Програмске активности – Подршка реализацији 
програма Црвеног крста за 2022. годину, са табелом број 1...................... 
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Издавач: Скупштина града Краљева - Година издавања: педесет пета - 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
Штампа: “Колор Принт” доо за графичку и издавачку делатност  Лаћарак - е пошта: office@kolorprint.rs


