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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 11 - 12. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

 На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја за 2022. годину на територији града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 10/22) и 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 Седамдесет првој (ванредној) седници 
одржаној 12. априла 2022. 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 2022. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
  Правилником о условима, поступку и начину коришћења средстава за 
подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава за 2022. 
години (у даљем тексту: Правилник) прописују се услови, критеријуми, поступак и 
начин коришћења средстава планираних за ове намене Одлуком о буџету града 
Краљева за 2022. годину („Службени лист града Краљева“, број 43/21) и у складу са 
Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за 2022. годину на територији града Краљева. 

 
Члан 2. 

 Град Краљево ће у 2022. 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. 

 
                                                 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). 
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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 2022. години под 
условом да: 
- је измирио све доспеле обавезе по основу коришћења средстава у складу са 
Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за 2017, 2018, 2019, 2020. и 2021. годину на територији града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 9/17, 11/18, 32/18, 10/19, 8/20 и 7/21), 
- прихвати обавезу да наменски користи, не отуђи, нити да другом лицу 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 министарства, 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 2021. 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 воћа:              
- Пољопривредна газдинства са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра;   
                      

Сектор поврћа:                      
 - Пољопривредна газдинства са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра;   
                                                              

Сектор житарица и индустријских усева: 
- Пољопривредна газдинства која имају до 49 ха земљишта под житарицама и 
индустријским усевима; 
- Пољопривредна газдинства која имају до 1,99 ха земљишта под хмељем.                           
                                               .                                                    . 

 На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја за 2022. годину на територији града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 10/22) и 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 Седамдесет првој (ванредној) седници 
одржаној 12. априла 2022. 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 2022. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
  Правилником о условима, поступку и начину коришћења средстава за 
подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава за 2022. 
години (у даљем тексту: Правилник) прописују се услови, критеријуми, поступак и 
начин коришћења средстава планираних за ове намене Одлуком о буџету града 
Краљева за 2022. годину („Службени лист града Краљева“, број 43/21) и у складу са 
Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за 2022. годину на територији града Краљева. 

 
Члан 2. 

 Град Краљево ће у 2022. 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. 

 
                                                 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 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 250.000,00 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 2022. 
годину, доделиће се носиоцима комерцијалног породичног пољопривредног 
газдинства на основу проведеног 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  11. 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- др. закон, 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 пољоприредне 
делатности на газдинству једино и основно занимање, 
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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 2022. години под 
условом да: 
- је измирио све доспеле обавезе по основу коришћења средстава у складу са 
Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за 2017, 2018, 2019, 2020. и 2021. годину на територији града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 9/17, 11/18, 32/18, 10/19, 8/20 и 7/21), 
- прихвати обавезу да наменски користи, не отуђи, нити да другом лицу 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 министарства, 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 2021. 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 воћа:              
- Пољопривредна газдинства са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра;   
                      

Сектор поврћа:                      
 - Пољопривредна газдинства са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра;   
                                                              

Сектор житарица и индустријских усева: 
- Пољопривредна газдинства која имају до 49 ха земљишта под житарицама и 
индустријским усевима; 
- Пољопривредна газдинства која имају до 1,99 ха земљишта под хмељем.                           
                                               .                                                    . 
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3. обострану копију личне карте (без чипа) или очитану (са чипом) носиоца 
породичног пољопривредног газдинства, 

4. потврду да су измирене обавезе носиоца пољопривредног газдинства 
доспеле по основу коришћења кредитне подршке у складу са 
Програмом подршке за спровођење пољопривредене политике и 
политике руралног развоја у 2017, 2018. и 2019. години 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 
2021. 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, 

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  2017- 2021. године 
(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: 
 

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 250.000,00 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 2022. 
годину, доделиће се носиоцима комерцијалног породичног пољопривредног 
газдинства на основу проведеног 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  11. 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- др. закон, 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 пољоприредне 
делатности на газдинству једино и основно занимање, 



 
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 15 
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 10 

             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 250.000,00 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 (деветдесет) 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, свиње и пчеле 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 
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. 
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3. обострану копију личне карте (без чипа) или очитану (са чипом) носиоца 
породичног пољопривредног газдинства, 

4. потврду да су измирене обавезе носиоца пољопривредног газдинства 
доспеле по основу коришћења кредитне подршке у складу са 
Програмом подршке за спровођење пољопривредене политике и 
политике руралног развоја у 2017, 2018. и 2019. години 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 
2021. 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, 

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  2017- 2021. године 
(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: 
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 Члан 18. 
              Град Краљево задржава право да врши контролу наменског утрошка 
додељених подстицајних средстава за све време трајања уговорног односа. 
  

            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: 011-109/2022-І      
Дана: 12. 04. 2022. године 
 
 
 
                                                             ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
                        Градоначелник града Краљева 

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

 

 
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 15 
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 10 

             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 250.000,00 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 (деветдесет) 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, свиње и пчеле 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 
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. 



На основу члана 8. став 1. Одлуке о буџетском фонду за саобраћај града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 24/09) и члана 13. Одлуке о буџету града Краљева 
за 2022. годину („Службени лист града Краљева“, број 43/21), 

 

 Градско веће града Краљева, на Седамдесет првој (ванредној) седници одржаној 
12. априла 2022. године, донело је  
 
 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА САОБРАЋАЈ  
ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
I 

 Програмом коришћења средстава буџетског фонда за саобраћај града Краљева за 
2022. годину (у даљем тексту: Програм) утврђује се начин коришћења средстава од 
наплаћених новчаних казни за саобраћајне прекршаје на територији града Краљева, за 
активности које се током 2022. године планирају у циљу унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима на територији града Краљева. 
 

II 
 За финансирање активности унапређења безбедности саобраћаја на путевима на 
територији града Краљева за 2022. годину укупно се опредељује износ од 40.007.000,00 
динара са припадајућим порезом, планиран чланом 13. Одлуке о буџету града Краљева 
за 2022. годину („Службени лист града Краљева“, број 43/21) у оквиру раздела 5- Градска 
управа, Глава 01-Унапређење безбедности саобраћаја (Фонд за саобраћај). 
 

III 
Износ из члана II се распоређује по областима на следећи начин: 
 
1. Прва област: Унапређење саобраћајне инфраструктуре са становишта 

унапређења безбедности саобраћаја на путевима 
 Планира се износ од 20.003.500,00 динара, што представља 50,00% планираних 
средстава за: 

- Преузете обавезе из претходне године (Детектор брзине са дисплејем) 
- Преузете обавезе из претходне године (Пројекат у зони школе) 
- Детектор брзине са дисплејем (Израда пројектне документације, набавка и 

уградња брзинског дисплеја са соларним напајањем на државним путевима 
IБ реда на територији града Краљева) 

- Изградњу тротоара и пешачких стаза на уличној мрежи града Краљева 
- Унапређење безбедности саобраћаја на критичним деловима путне мреже на 

територији града Краљева у „Зони школе“ (постављање заштитних ограда, 
хоризонталне и вертикалне сигнализације, спровођење мера за смиривање 
саобраћаја и сл, корекција елемената пута изменљивом сигнализацијом у 
„Зони школе“). 

 
2. Друга област: Рад Савета 

 Планира се износ од 2.900.000,00 динара, што представља 7,25% планираних 
средстава за: 

- Накнаде члановима Савета за долазак и рад на седницама  
- Трошкове стручног усавршавања и унапређивања знања из области 

безбедности саобраћаја 
- Трошкове припреме материјала за седнице, репрезентација, други трошкови 

организовања седница, трошкови мобилних телефона, интернета и слично, 
трошкови одржавања и експлоатације возила за потребе Савета и слично. 

 
3. Трећа област: Унапређење саобраћајног васпитања и образовања  

 Планира се износ од 553.500,00 динара, што представља 1,38% планираних 
средстава за: 
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- Пројекат „вршњачке едукације“ и „Пажљивка“ на територији града Краљева  
- Превоз возача са пробном возачком дозволом у НАВАК и превоз за потребе 

„Пажљивкове смотре“ („Живот за младе возаче“, трошкови превоза младих 
возача са пробним дозволама 

- Организацију едукативног садржаја из области безбедности саобраћаја. 
 

4. Четврта област: Превентивно- промотивне активности из области безбедности 
саобраћаја на путевима  

 Планира се износ од 6.250.000,00 динара, што представља 15,62% планираних 
средстава за: 

- Медијско праћење рада Савета 
- Безбедносна ауто- седишта 
- Пројекат удружења грађана из области безбедности саобраћаја 
- Реализацију кампање за младе возаче из области безбедности саобраћаја 

(кампања је предвиђена да се реализује у 3 средње школе за ученике III и IV 
разреда) 

- Реализацију више кампања из области безбедности саобраћаја. 
 

5. Пета област: Научно истраживачки рад у области безбедности саобраћаја  
Планира се износ од 4.600.000,00 динара, што представља 11,50% од планираних 

средстава за: 
- Коришћење програмског пакета за одржавање базе података о обележјима 

безбедности саобраћаја за град Краљево (Одржавање портала- базе 
података о обележјима безбедности саобраћаја за град Краљево) 

- Преузету обавезу из претходне године (Израда Стратегије безбедности 
саобраћаја на територији града Краљева за период 2021- 2028. година) 

- Анализу стања безбедности саобраћаја.  
 

6. Шеста област: Техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других 
органа надлежних за послове безбедности саобраћаја 

 Планира се износ од 5.700.000,00 динара, што представља 14,25% од планираних 
средстава за: 

- Опремање јединица саобраћајне полиције  
- Опремање органа задужених за безбедност саобраћаја. 

 
IV 

Ближа намена коришћења средстава по областима, са износом опредељених 
средстава утврђених овим Програмом, распоредиће се доношењем Плана безбедности 
саобраћаја на путевима на територији града Краљева за 2022. годину. 
 

V 
Програм ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

града Краљева“. 
 

 
Градско веће града Краљева 
Број: 011-110/2022-I 
Датум: 12. 04. 2022. године 
  

                                                                                Председник Градског већа 
                                                                                 Градоначелник града Краљева 

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

 



 На основу члана 65. 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, 50/2013- 
одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др. закон, 9/20 и 
52/21), члана 24. став 2, члана 63. тачка 20. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19- пречишћен текст) и члана 4. Одлуке о грађевинском 
земљишту („Службени лист града Краљева“, број 11/15 и 31/19), 
 
 Градско веће град Краљева, на Седамдесет првој (ванредној) седници 
одржаној 12. априла 2022. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Члан 1. 
 
 ДАЈЕ СЕ сагласност предузећу „Континент“ д.о.о. из Краљева за парцелацију 
кат. парцеле број 759/3 КО Јарчујак, у Краљеву, у Улици Јована Бојовића. 
 

Члан 2. 
 
 Сагласност из члана 1. овог решења се даје ради парцелације кат. парцеле 
број 759/3 КО Јарчујак, односно формирања грађевинских, односно нових 
катастарских парцела. Формирањем нових катастарских парцела, издвојиће се 
делови кп 759/3 КО Јарчујак планирани за изградњу јавних саобраћајница- 
проширење улица Гаврила Карапанџића Гаје и Космајске, као и за потребе 
формирања грађевинске- катастарске парцеле за земљиште за редовну употребу 
постојеће трафостанице.  
 

Члан 3. 
 
 Катастарска парцела број 759/3 КО Јарчујак је укупне површине 4.627м2, од 
чега реални удео од 250/4627 је јавна својина града Краљева, а преостали удео је 
приватна својина предузећа „Континент“ д.о.о. из Краљева и два физичка лица. 
 Предлогом парцелације (деобом) се добијају:  

 две нове грађевинске- кат. парцеле намењене за изградњу објеката у складу 
са важећим планским документом;  

 две нове кат. парцеле намењене за изградњу, односно проширење јавних 
саобраћајних површина- постојеће Улице Космајске (део површине 239м2) и 
постојеће Улице Гаврила Карапанџића Гаје (део површине 59м2) и  

 нова кат. парцела (површине 45м2) намењена за редовну употребу објекта 
постојеће трафостанице. 

 
Члан 4. 

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

Образложење 
 

Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено- комуналне делатности 
Градске управе града Краљева обратило се предузеће „Континент“ д.о.о. из 
Краљева, захтевом за давање сагласности за парцелацију кат. парцеле број 759/3 
КО Јарчујак, у Краљеву, у Улици Јована Бојовића, на потесу између улица: Гаврила 
Карапанџића Гаје и Космајске. 

Пројектом парцелације и препарцелације обухваћене су кп 759/3 и 778 КО 
Јарчујак. 

 
Катастарска парцела број 759/3 КО Јарчујак је грађевинско земљиште ван 

граница градског грађевинског земљишта, површине 4.627м2, од чега је реални удео 
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од 250/4627 јавна својина града Краљева, а преостали удео је приватна својина 
предузећа „Континент“ д.о.о. из Краљева и два физичка лица. 

Катастарска парцела број 778 КО Јарчујак је грађевинско земљиште ван 
граница градског грађевинског земљишта, површине 6.662м2 и приватна је својина 
предузећа „Континент“ д.о.о. из Краљева и три физичка лица. 

Катастарске парцеле број 759/3 и 778 КО Јарчујак, обухваћене су Планом 
генералне регулације „Горњи Чибуковац“ („Службени лист града Краљева“, број 
16/17 и 23/17), припадају урбанистичкој целини 4.1.  

Катастарска парцела број 759/3 КО Јарчујак наменом је, према поменутом 
планском документу, већим делом предвиђена за изградњу стамбено пословних 
објеката, а мањим делом за јавне саобраћајне површине.  

Катастарска парцела број 778 КО Јарчујак наменом је, према поменутом 
планском документу, предвиђена за изградњу стамбено пословних објеката. 

Сврха парцелације (деобе) кат. парцеле број 759/3 КО Јарчујак је формирање 
нових катастарских парцела ради издвајања делова кп 759/3 КО Јарчујак 
планираних за изградњу јавних саобраћајница- проширења постојећих улица, 
формирање грађевинске парцеле као земљишта за редовну употребу објекта 
постојеће трафостанице, као и формирање грађевинских парцела за изградњу 
нових објеката предузећа „Континент“ д.о.о. из Краљева, у складу са наведеним 
планским документом. 

Правни основ за парцелацију и препарцелацију израдом пројекта парцелације 
и препарцелације 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, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/19- др. закон, 
9/2020 и 52/2021). 
 У складу са чланом 4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист 
града Краљева“, број 11/15 и 31/19) давање сагласности за парцелацију и 
препарцелацију грађевинских- кат. парцела у јавној својини града, као и друге 
одлуке везане за располагање и управљање грађевинским земљиштем је 
надлежност Градског већа.  
 

                                                                                         
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-111/2022-I 
Дана: 12. 04. 2022. године 
 
 
 
            Председник Градског већа 
                    Градоначелник града Краљева 
          др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р. 
 
 
 



 На основу члана 90. и 92. 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, 
50/2013- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др. закон, 
9/20 и 52/21), члана 24. став 2, члана 63. тачка 20. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19- пречишћен текст) и члана 4. Одлуке о 
грађевинском земљишту („Службени лист града Краљева“, број 11/15 и 31/19), 
 
 Градско веће града Краљева, на Седамдесет првој (ванредној) седници 
одржаној 12. априла 2022. године, донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Члан 1. 
 
 ПРИХВАТА СЕ иницијатива Месне заједнице Милочај и даје сагласност да се 
на КП 1408/3 КО Милочај у Милочају изгради рукометни спортски терен. 

КП 1408/3 КО Милочај уписана је код РГЗ-а, у листу непокретности број 983, 
као јавна својина града Краљева, грађевинско земљиште ван граница грађевинског 
подручја, укупне површине 10060м2. 
 

Члан 2. 
 
 О спровођењу овог решења, односно припреме  и издавања одговарајућих 
аката везаних за изградњу предметног објекта, стараће се ЈП за уређивање 
грађевинског земљишта „Краљево“, Одељење за урбанизам, грађевинарство и 
стамбено– комуналне делатности Градске управе града Краљева и Одељење за 
управљање имовином Градске управе града Краљева, у складу са својим 
овлашћењима и надлежностима.  
 

Члан 3. 
 
 Решење доставити: градоначелнику града Краљева, ЈП за уређивање 
грађевинског земљишта „Краљево“, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и 
стамбено- комуналне делатности Градске управе града Краљева, Одељењу за 
управљање имовином Градске управе града Краљева и Месној заједници Милочај. 
 

Члан 4. 
 
 Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Краљева“. 
 
 

Образложење 
 

Градоначелнику града Краљева обратила се Месна заједница Милочај 
молбом- захтевом за добијање сагласности града за изградњу рукометног спортског 
терена на КП 1408/3 КО Милочај. Наиме, захваљујући постигнутим резултатима на 
прошлогодишњем такмичењу, рукометна екипа из села Милочај је добила награду: 
могућност финансирања изградње рукометног спортског терена од стране Спортског 
савеза Србије. Поменути захтев прослеђен је Одељењу за урбанизам, 
грађевинарство и стамбено- комуналне делатности Градске управе града Краљева 
ради разматрања и сачињавања одговарајућег акта града, којим би се подржала 
поменута иницијатива МЗ Милочај. 
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Поменуто Одељење је извршило увид у доступну евиденцију и важећу 
планску документацију и нашло да је могуће подржати иницијативу МЗ Милочај, за 
изградњу рукометног спортског терена на КП 1408/3 КО Милочај . 

Наиме, према јавно доступним подацима, на интернет апликацији еКатастар, 
КП 1408/3 КО Милочај је укупне површине 10.060м2, јавна је својина града Краљева. 
Према врсти земљишта иста је грађевинско земљиште ван граница градског 
грађевинског подручја.  

КП 1408/3 КО Милочај је обухваћена Просторним планом града Краљева, 
(„Службени лист града Краљева“, број 7/11) и припада започетој или иницираној 
зони/појасу изградње, има, са западне стране, обезбеђен директан приступ јавној 
саобраћајници (која је означена као КП 1407 КО Милочај- некатегорисани пут, 
објекат изграђен пре доношења прописа), односно улици Браће Југовића, чиме 
испуњава услове за грађевинску парцелу у складу са законом и подзаконским 
актима. 

На предметној КП, поред фудбалског терена, који није евидентиран код РГЗ 
СКН, изграђен је објекат- помоћна зграда, површине 199м2, која је евидентирана као 
јавна својина града Краљева, а Месна заједница Милочај као носилац права 
коришћења. За објекат је уписана забележба: „објекат изграђен без дозволе“. 

Правни основ за прихватање иницијативе месне заједнице Милочај, као и 
давање сагласности Месној заједници Милочај за изградњу рукометног спортског 
терена, су чланови 90. и 92. 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, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019- др. 
закон, 9/20 и 52/21), као и члан 4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени 
лист града Краљева“, број 11/15 и 31/19), којим је прописано да Градско веће доноси 
одлуке везане за располагање и управљање грађевинским земљиштем. 

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“, сходно 
члану 94. истог Закона, је надлежно за уређивање грађевинског земљишта, у шта 
спада и прибављање потребне документације и аката надлежних органа Градске 
управе града Краљева којим се одобравају радови на уређивању грађевинског 
земљишта. 

 У поступку припреме документације потребно је озаконити постојећи помоћни 
објекат и извршити одговарајућа геодетска снимања постојећег стања изграђености 
предметне КП.  
 

                                                                                         
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-112/2022-I 
Дана: 12. 04. 2022. године 
 
 
 
            Председник Градског већа 
                    Градоначелник града Краљева 
           др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р. 



 
С А Д Р Ж А Ј 
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88. Програм коришћења средства буџетског фонда за саобраћај града 
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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


