
  

                                                     ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 
СА СЕДАМДЕСЕТ ПРВЕ (ВАНРЕДНЕ) СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА, 

ОДРЖАНЕ ДАНА 12. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ 
 

Седамдесет прва (ванредна) седница Градског већа почела је у 11.30 часова. 
Пре почетка Седамдесет прве (ванредне) седнице, Градско веће је одржало консултативну 
седницу са  почетком у 11.00 часова.  
 

Присутни на седници Градског већа:  
- др Предраг Терзић, председник Градског већа, 
-Вукман Ракочевић, члан Градског већа по функцији, заменик градоначелника, 
-чланови Градског већа: Милош Угреновић, Радоица Кочовић, Владимир Лазаревић, Владан 
Вранић, Ивана Базић, Александар Цветковић, Миљан Васиљевић и Миломир Шљивић. 
 
- Ненад Марковић, председник Скупштине града Краљева, 
- Драгана Петковић, секретар Скупштине града Краљева, 
- Кристина Марковић, помоћник градоначелника за сарадњу са партнерским градовима, 
- Ксенија Гочанин, Локални омбудсман града Краљева, 
- Милош Милишић, помоћник градоначелника за културне манифестације, 
- Иван Петровић, заменик Локалног омбудсмана града Краљева, 
- Мила Шћеповић, Градски правобранилац града Краљева, 
- Драган Дражовић, руководилац Службе за интерну ревизију органа и служби града 
Краљева. 
 

Представници Градске управе: начелник Градске управе Јелена Бекчић, заменик начелника 
Градске управе Дејан Ћајић, руководилац Одељења за послове органа Града Сања Матовић, 
шеф Одсека за послове Градског већа Зоран Туцаковић, руководилац Одељења за привреду и 
финансије Светомир Моравчић, руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство и 
стамбено – комуналне делатности Звонко Ковачевић, руководилац Одељења за друштвене 
делатности Биљана Ђуровић, заменик руководиоца Одељења за инспекцијске послове 
Љиљана Шаренац, руководилац Одељења за пореску администрацију Јелена Јовановић, 
руководилац Одељења за заједничке послове Славица Радивојевић, председник Савета за 
пољопривреду Драган Чорбић, записничар Гордана Радовић.  
 

Представници медија: Ка ТВ, ТВ Краљево, ТВ Мелос, Микс телевизија и Портал Круг. 
 

Одсутни чланови Градског већа: Игор Цветковић и Иван Бунарџић. 
 

Одсутни: заменик председника Скупштине града Краљева др Миленко Стефановић, заменик 
секретара Скупштине града Краљева Ђорђе Видовић, помоћник градоначелника за питања из 
области људских права Милун Јовановић, помоћник градоначелника за социјална питања 
Марко Матовић. 
 

           Председавајући др Предраг Терзић, председник Градског већа, отворио је седницу и 
констатовао да седници присуствује 10 (десет) чланова Већа, тако да постоји кворум за рад и 
одлучивање.  
           Председавајући је у складу са чланом 15. став 1. Пословника о раду Градског већа, 
позвао чланове Већа да изнесу примедбе на Извод из записника са Седамдесете (ванредне) 
седнице Градског већа одржане дана 31. марта 2022. године. 
           Градско веће је, без примедби, са 10 (десет) гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и без 
гласова УЗДРЖАНИ усвојило Извод из записника са Седамдесете (ванредне) седнице Градског 
већа одржане дана 31. марта 2022. године.            

           Потом је председавајући навео да се у предлогу дневног реда налазе 10 (десет) тачака и 
питао има ли предлога за допуну и измену дневног реда. 
          Како није било предлога за измену и допуну дневног реда, Градско веће је једногласно 
(са 10 гласова ЗА) утврдило предложени дневни ред у целини. 

Д Н Е В Н И   Р Е Д: 
 

1.Разматрање Нацрта одлуке о измени Одлуке о додели једнократне новчане награде „Анђелко 
Савић“ редовним ученицима средњих школа са територије града Краљева, и утврђивање 
Предлога одлуке за седницу Скупштине града. 



  

 

2.Разматрање Нацрта одлуке о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Краљева за 2022. годину, и 
утврђивање Предлога одлуке о усвајању Годишњег програма за седницу Скупштине града. 

 

3. Разматрање Предлога правилника о условима, поступку и начину коришћења средстава за 
подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава за 2022. годину, и 
доношење Правилника. 

 

4. Разматрање Извештаја о раду Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на 
путевима на територији града Краљева за период од 01.01. до 31.12.2021. године, и доношење 
Закључка о усвајању Извештаја. 

 

5. Разматрање Предлога програма коришћења средстава Буџетског фонда за саобраћај града 
Краљева за 2022. годину, и доношење Програма. 

 

6. Разматрање Предлогa решења о давању сагласности предузећу „КОНТИНЕНТ“ д.о.о. из 
Краљева за парцелацију кат. парцеле број 759/3 КО Јарчујак ради формирања грађевинских, 
односно нових катастарских парцела, и доношење Решења. 

 

7. Разматрање Предлога решења о прихватању иницијативе Месне заједнице Милочај и 
давању сагласности за изградњу рукометног спортског терена на кат.парцели број 1408/3 КО 
Милочај, и доношење Решења. 

 

8. Разматрање Предлога закључка о давању сагласности за отпис дуга који Друштво за заштиту 
од пожара и обезбеђење објеката и имовине „FULL PROTECT“ д.о.о. из Београда има према 
граду Краљеву по основу неизмирених уступљених јавних прихода, и доношење Закључка 

 

9. Разматрање Предлога решења о образовању и именовању Kомисије за оцењивање 
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града 
Kраљева у 2022. години, и доношење решења. 

 

10. Разматрање Предлога одлуке о избору пројеката за финансирање или суфинансирање 
пројеката традиционалних цркава и верских заједница за изградњу,   одржавање и обнову 
црквених и верских објеката на територији града Краљева, и доношење Одлуке. 

 

 

ПРВА ТАЧКА: Разматрање Нацрта одлуке о измени Одлуке о додели једнократне новчане 
награде „Анђелко Савић“ редовним ученицима средњих школа са територије града Краљева, и 
утврђивање Предлога одлуке за седницу Скупштине града. 
Известилац по овој тачки дневног реда била је руководилац Одељења за друштвене 
делатности Биљана Ђуровић. 
 

                    Градско веће је без дискусије једногласно (са 10 гласова ЗА) донело 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 УТВРЂУЈЕ СЕ Предлог одлуке о измени Одлуке о додели једнократне новчане 
награде „Анђелко Савић“ редовним ученицима средњих школа са територије града 
Краљева. 
 

 ПРЕДЛАЖЕ СЕ Скупштини града Краљева да на првој наредној седници, на основу 
члана 32. став 1. тачка 6. у вези са чланом 66. став 3. 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 члана 26. став 1. тачка 9. и члана 121. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), донесе 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ  
НАГРАДЕ „АНЂЕЛКО САВИЋ“ РЕДОВНИМ УЧЕНИЦИМА  
СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 
Прилог: Предлог одлуке са образложењем о додели једнократне новчане награде „Анђелко 
Савић“ редовним ученицима средњих школа са територије града Краљева Одељења за 
друштвене делатности III број: 76/22 од 17.03.2022.године, Закључак Градског већа града 
Краљева, број: 06-92/2022-I од 12.04.2022.године. 
 
 



  

ДРУГА ТАЧКА: Разматрање Нацрта одлуке о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Краљева за 
2022. годину, и утврђивање Предлога одлуке о усвајању Годишњег програма за седницу 
Скупштине града. 
Известилац по овој тачки дневног реда био је председник Савета за пољопривреду Драган 
Чорбић. 
 

           Градско веће је без дискусије једногласно (са 10 гласова ЗА) донело 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 УТВРЂУЈЕ СЕ Предлог одлуке о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Краљева за 
2022. годину. 
 

 ПРЕДЛАЖЕ СЕ Скупштини града Краљева да на првој наредној седници, на основу 
члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06, 
65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др.закон), члана 26. став 1. тачка 50. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), уз сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије – Управа за 
пољопривредно земљиште, број: 320-11-3414/2022-14, дату 30.03.2022.године, донесе 
 

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА  
И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2022. ГОДИНУ 
 
Прилог: Предлог одлуке са образложењем о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Краљева за 
2022.годину Одељења за привреду и финансије број: 134/2022-IV од 06.04.2022.године, 
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији града Краљева за 2022. годину, Сагласност Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривредно земљиште број 320-11-
3414/2022-14 од 30.03.2022.године, Позитивно мишљење Комисије за давање мишљења на 
Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 
државној на територији града Краљева број: 1/2022 од 29.03.2022.године, Закључак Градског 
већа града Краљева, број: 06-93/2022-I од 12.04.2022.године. 

 
ТРЕЋА ТАЧКА: Разматрање Предлога правилника о условима, поступку и начину коришћења 
средстава за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава за 
2022. годину, и доношење Правилника. 
Известилац по овој тачки дневног реда био је председник Савета за пољопривреду Драган 
Чорбић. 

Излагање по овој тачки дневног реда дао је и председавајући – градоначелник Градског већа др 
Предраг Терзић који је затражио изјашњење од председника Комисије за комасацију, заменика 
начелника Градске управе града Краљева Дејана Ћајића, ради објашњења у делу који се 
односи на КО Мрсаћ и Самаила а тичу се улагања у поменутим КО где се врши комасација као 
и да председник Комисије да изјашњење ко има право да конкурише, с обзиром да је било 
много неразумевања и недоумица од стране грађана приликом подношења захтева 
Министарству пољопривреде.  
Изјашњење је дао председник Комисије за комасацију, заменик начелника Градске управе 
града Краљева Дејан Ћајић, који је у вези са субвенцијама за које грађани конкуришу код 
Министарства пољопривреде истакао да су оне дозвољене, да нема никаквих правних сметњи 
да грађани то право остваре, осим за засаде који су трајног карактера и за изградњу објеката 
за бављење пољопривредом где то није дозвољено, пошто Закон то јасно дефинише када се 
прогласи комасација на делу или на целој кат.општини. 
 

                 Градско веће је без дискусије, једногласно (са 10 гласова ЗА) донело 
 

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 43/2021) 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 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 9/2017, 11/2018, 32/2018, 10/2019, 8/2020 и 7/2021), 
- 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 министарста, субвенције, подстицаји, донације),  
-  до дана подношења пријаве није започео реализацију инвестиције која је наведена у 
захтеву за остваривање права на подстицај за инвестицију у физичку имовину 
пољопривредног газдинства  и 
- је на дан подношења захтева носилац пољопривредног газдинства и власник имовине 
чија је имовина уписана у Регистар пољопривредног газдинства, измирио све доспеле 
обавезе по основу јавних прихода који припадају граду Краљеву, закључно са 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.                           
                                               .                                                    . 

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 17/2013 , 102/15, 
6/2016,46/2017,44/2018-др. закон, 102/2018 и 06/2019), 

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, 

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: 
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. 
 
                                                                    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“.  
 
Прилог: Предлог Правилника са образложењем Одељења за привреду и финансије IV број: 
136/2022 од 07.04.2022.године,  Правилник о условима, поступку и начину коришћења 
средстава за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава за 
2022.годину број: 011-109/2022-I од 12.04.2022.године. 

 
ЧЕТВРТА ТАЧКА: Разматрање Извештаја о раду Савета за координацију послова безбедности 
саобраћаја на путевима на територији града Краљева за период од 01.01. до 31.12.2021. 
године, и доношење Закључка о усвајању Извештаја. 
Известилац по овој тачки дневног реда био је представник Савета за координацију послова 
безбедности саобраћаја, председник Скупштине града Краљева Ненад Марковић. 
 



  

      Градско веће је без дискусије, једногласно (са 10 гласова ЗА) донело 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Савета за координацију послова безбедности 
саобраћаја на путевима на територији града Краљева за период од 01. 01. до 31. 12. 2021. 
године, број 02/22 од 23.02.2022. године. 
 

II 
Саставни део овог закључка чини Извештај о раду Савета за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима на територији града Краљева под наведеним бројем. 
 

Закључак доставити: Савету за координацију послова безбедности саобраћаја на 
путевима, градоначелнику града Краљева, начелнику Градске управе и уз материјал 
седнице Градског већа. 
 
Прилог: Извештај о раду Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на 
путевима на територији града Краљева за период од 01.01. до 31.12.2021.године, Закључак 
Градског већа града Краљева број: 06-94/2022-I од 12.04.2022.године. 
 
 

ПЕТА ТАЧКА: Разматрање Предлога програма коришћења средстава Буџетског фонда за 
саобраћај града Краљева за 2022. годину, и доношење Програма. 
Известилац по овој тачки дневног реда био је представник Савета за координацију послова 
безбедности саобраћаја, председник Скупштине града Краљева Ненад Марковић. 
 

                   Градско веће је без дискусије, једногласно (са 10 гласова ЗА) донело 
 

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 43/2021) 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: 

- 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“. 
 

Прилог: Предлог Програма коришћења средстава Буџетског фонда за саобраћај града 
Краљева за период од 01.01. до 31.12.2021.године Председника Савета градоначелника 
града Краљева др Предрага Терзића број: 11/22 од 30.03.2022.године, Мишљење на 
Предлог програма за рад Савета Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије број: 
П997/2022-3 од 23.03.2022.године, Позитивно мишљење на Предлог програма за рад 
Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима локалне самоуправе 
Краљево за 2022. годину ИСА број: П997/2022-3 од 23.03.2022.године, Програм коришћења 
средстава Буџетског фонда за саобраћај града Краљева за период од 01.01. до 
31.12.2021.године, број: 011-110/2022-I од 12.04.2022. године.  

                                                                                             
ШЕСТА ТАЧКА: Разматрање Предлогa решења о давању сагласности предузећу „КОНТИНЕНТ“ 
д.о.о. из Краљева за парцелацију кат. парцеле број 759/3 КО Јарчујак ради формирања 
грађевинских, односно нових катастарских парцела, и доношење Решења. 
Известилац по овој тачки дневног реда био је руководилац Одељења за урбанизам, 
грађевинарство и стамбено–комуналне делатности Звонко Ковачевић. 
 

 Градско веће је без дискусије, једногласно (са 10 гласова ЗА) донело 
 

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 „Котинент“ 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 предузећу „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 од 250/4627 
јавна својина града Краљева, а преостали удео је приватна својина предузећа „Котинент“ 
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 
„Котинент“ 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“ („Сл. лист града Краљева“, број 16/2017 и 23/2017), 
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, 37/2019-др. Закон, 9/2020 и 52/2021). 

 У складу са чланом 4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града 
Краљева“, број 11/2015 и 31/2019) 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.  
 
Прилог: Предлог Решења о давању сагласности на парцелацију кп.бр.759/3 КО Јарчујак – 
предузеће „Континент“ д.о.о. Краљево Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено 
– комуналне делатности број: 350-3-1/2022-06 од 05.04.2022.године, Захтев „Континент“ доо 
Краљево за давање сагласности на пројекат препарцелације број: 350-31/2022-6 од 
29.03.2022.године, Пројекат препарцелације к.п.бр.759/3 и 778 КО Јарчујак (свеска)  са 
Пројектом геодетског обележавања (свеска 2), Решење Градског већа града Краљева број: 
011-111/2022-I од 12.04.2022.године.                                                                                          
 
СЕДМА ТАЧКА: Разматрање Предлога решења о прихватању иницијативе Месне заједнице 
Милочај и давању сагласности за изградњу рукометног спортског терена на кат.парцели број 
1408/3 КО Милочај, и доношење Решења. 
Известилац по овој тачки дневног реда био је руководилац Одељења за урбанизам, 
грађевинарство и стамбено – комуналне делатности Звонко Ковачевић. 
 

                    Градско веће је без дискусије, једногласно (са 10 гласова ЗА) донело 
 

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 бр 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. 

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, („Сл лист 
града Краљева“, бр.7/2011) 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, 9/2020 и 52/2021), као 
и члан 4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града Краљева“, број 11/2015 
и 31/2019), 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.  
 

Прилог: Предлог решења са образложењем Одељења за урбанизам, грађевинарство и 
стамбено-комуналне делатности број: 30/2022-06 од 25.03.2022. године, Решење Градског 
већа града Краљева број: 011-112/2021-I од 12.04.2022.године. 
                                                                                       
ОСМА ТАЧКА: Разматрање Предлога закључка о давању сагласности за отпис дуга који 
Друштво за заштиту од пожара и обезбеђење објеката и имовине „FULL PROTECT“ д.о.о. из 
Београда има према граду Краљеву по основу неизмирених уступљених јавних прихода, и 
доношење Закључка. 



  

Известилац по овој тачки дневног реда био је руководилац Одељења за привреду и финансије 
Светомир Моравчић. 
  Градско веће је без дискусије, једногласно (са 10 гласова ЗА) донело 
 

З А К Љ У Ч А К  
о отпису дуга 

 

 Градско веће града Краљева је сагласно да се субјекту приватизације Друштво за 
заштиту од пожара и обезбеђење објеката и имовине ''FULL PROTECT'' д.о.о.  из Београда, 
Улица Немањина број 4, ПИБ: 103876412, мат. број: 20034408, Улица Немањина број 4 (у 
даљем тексту: Субјект приватизације) отпише дуг који има према Граду Краљеву настао по 
основу неизмирених уступљених јавних прихода која се односе на део пореза на зараде са 
стањем на дан 31.12.2014. године као дан последње пословне године, у укупном износу од 
2.615.464,82 динара од чега је 1.564.631,88 динара главни дуг на дан 31.12.2014. године и 
камата 1.050.832,94 динара обрачуната до дана 06.07.2017. године као датума 
правноснажности Решења Привредног суда у Београду 9. Рео. 31/2016 од 25.11.2016. 
године којим се потврђује усвајање Измењеног унапред припремљеног плана 
реорганизације од 14.03.2016. године, поднетог од стране Субјекта приватизације. 
  

Образложење 
 

  Министарство финансија, Пореска управа – Сектор за наплату поднео је Граду 
Краљеву захтев за достављање Одлуке о сагласности за отпис дуга субјекту приватизације 
Друштво за заштиту од пожара и обезбеђење објеката и имовине ''FULL PROTECT'' д.о.о.  из 
Београда, Улица Немањина број 4, број 000-433-19-2125/2016-0000 дана 03.03.2022. године. 
Дуг који Субјект приватизације има према Граду Краљеву настао је по основу неизмирених 
уступљених јавних прихода која се односе на део пореза на зараде са стањем на дан 
31.12.2014. године као дан последње пословне године, у укупном износу од 2.615.464,82 
динара од чега је 1.564.631,88 динара главни дуг на дан 31.12.2014. године и камата 
1.050.832,94 динара обрачуната до дана 06.07.2017. године као датума правноснажности 
Решења Привредног суда у Београду 9. Рео. 31/2016 од 25.11.2016. године којим се потврђује 
усвајање Измењеног унапред припремљеног плана реорганизације од 14.03.2016. године, 
поднетог од стране Субјекта приватизације.  

   Правни основ за доношење овог закључка садржан је у члану 24. став 2. и члану 
121. став 1. Статута града Краљева (''Службени лист града Краљева'', број 6/19 - пречишћен 
текст), члану 76. Закона о приватизацији (''Службени гласник Републике Србије'', број 83/14, 
46/15, 112/15 и 20/16 – аутентично тумачење) и тачки 1. Закључка Владе Републике Србије  05 
број 023-11596/2015-2 од 30. октобра 2015. године.   

  Одредбама члана 76. став 1, 3. и 4. Закона о приватизацији („Службени гласник 
Републике Србије“, број 83/14, 46/15 и 112/15) прописано је да влада може да донесе одлуку да 
државни повериоци субјекта приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31. децембар 
последње пословне године према субјекту приватизације који послује у целини или већинским 
друштвеним или јавним капиталом, да се одлука о отпису дуга може донети када се субјект 
приватизује продајом капитала или стратешким партнерством кроз докапитализацију или као 
мера УППР, у складу са законом о стечају, као и да је отпис дуга пуноважан у случају да је 
продат капитал субјекта приватизације, извршена докапитализација од стране стратешког 
инвеститора или уколико је донето правноснажно решење којим се потврђује усвајање УППР 
субјекта приватизације.  

  Тачком 1. Закључка Владе Републике Србије  05 број 023-11596/2015-2 од 30. 
октобра 2015. године наложено је државним повериоцима да су дужни да субјекту 
приватизације Друштво за заштиту од пожара и обезбеђење објеката и имовине „FULL 
PROTECT“ д.о.о.  из Београда, отпишу дуг са стањем на дан 31. децембра последње пословне 
године, ако се донесе правноснажно решење којим се потврђује унапред припремљени план 
реорганизације Субјекта приватизације.   

  Одредбама члана 24. став 2. и члана 121. став 1. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19- пречишћен текст) прописано је да ако законом или 
другим прописом није утврђено који орган је надлежан за обављање послова из надлежности 
Града, све послове који се односе на уређивање односа из надлежности Града врши 
Скупштина града, а послове који су по својој природи извршни, врши Градско веће, да у 
вршењу послова из свог делокруга, органи града Краљева доносе, поред осталих правних 
аката и закључке. 



  

  Закључак доставити: Министарству привреде Републике Србије, Министарству 
финансија Пореска управа – Сектор за наплату (Београд, Саве Машковића 3-5), Пореској 
управи - филијала Вождовац,  Друштву за заштиту од пожара и обезбеђење објеката и имовине 
„FULL PROTECT“ д.о.о.  из Београда, Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева, Одељењу за пореску администрацију Градске управе града Краљева и уз материјал 
седнице Градског већа. 
 
Прилог: Предлог закључка о давању сагласности за отпис дуга који Друштво за заштиту од 
пожара и обезбеђење објекта и имовине „FULL PROTECT“ д.о.о. из Београда има према 
граду Краљеву по основу неизмирених уступљених јавних прихода Одељења за привреду и 
финансије IV број: 610/2022 од 30.03.2022.године, Захтев Министарства финансија, 
Пореска управа – Сектор за наплату број: 000-433-19-2125/2016-0000 од 03.03.2022.године, 
Закључак Владе Републике Србије 05 број: 023-11596/2015-2 од 30.10.2015.године, Решење 
Привредног суда у Београду, Република Србија 9. Рео. 31/2016 од 25.11.2016.године,      
Закључак Градског већа града Краљева број: 06-95/2022-І од 12.04.2022.године 
 
ДЕВЕТА ТАЧКА: Разматрање Предлога решења о образовању и именовању Kомисије за 
оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на 
територији града Kраљева у 2022. години, и доношење решења. 
Известилац по овој тачки дневног реда била је руководилац Одељења за друштвене 
делатности Биљани Ђуровић. 

У дискусији се за реч јавио члан Градског већа града Краљева Милош Угреновић. 
 
 Градско веће је са 9 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и 1 гласом УЗДРЖАНИ (уздржан 
члан Градског већа Милош Угреновић)  донело 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА  ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА У 2022. ГОДИНИ  
 
I 

        Образује се Комисија за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања на територији града Краљева у 2022. години који се 
суфинансирају из буџета града Краљева (у даљем тексту: Комисија), у коју се именују: 
 

1. Андријана Срећковић из Љига, која је предложена од стране Удружења 
медија и медијских радника (УММР), 

2. Драган Пејчић из Доње Трнаве, који је поднео самосталну пријаву и 
3. Борис Крстић из Јагодине, кога је предложило Удружење радиостаница 

Србије (РАБ Србија).  
 

II 
             Задатак Комисије је да изврши оцену пројеката поднетих поводом расписаног 

Конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања за 2022. годину решењем Градског већа града Краљева број 011-79/2022-I 
од 09.03.2022. године и да предлог о расподели средстава са образложењем за ове 
пројекте достави Градском већу града Краљева на даље поступање, у складу са 
Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/17). 
 

III 
        Комисија на првој седници бира председника Комисије, који координира радом 

Комисије и води седнице. 
 

IV 
      Члановима Комисије припада накнада за рад и накнада за путне трошкове у 

складу са Одлуком о накнадама за рад и путним трошковима одборника, шефова, заменика 
шефова, техничких секретара одборничких група у Скупштини града Краљева, чланова 
радних тела Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 27/18). 



  

V 
       Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на веб-сајту града 
Краљева  www.kraljevo.rs. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
         Чланом 24. став 3. Закона о јавном информисању и медијима („Службени. гласник 

РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16-аутент.тумачење) и чланом 19., 20. и 21. Правилника о 
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 
(„Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/17) предвиђено је да оцену пројеката поднетих на 
конкурс, као и предлог о расподели средстава са образложењем доноси стручна комисија 
из реда независних стручњака за медије и медијских радника, која се именује решењем. 

         Комисија има задатак да сачини предлог о расподели средстава са 
образложењем за сваки пројекат који се разматра и исти достави Градском већу града 
Краљева на даље поступање. Члан 21. став 4. Правилника предвиђа да се већина чланова 
Комисије именује на предлог новинарских и медијских удружења уколико такав предлог 
постоји, а члан 22. став 1. да  Комисија на првој седници бира председника Комисије који 
координира рад Комисије и води седнице. 

  На основу приспелих предлога новинарских и медијских удружења, за чланове 
Комисије именују се Андријана Срећковић из Љига, која је предложена од стране 
Удружења медија и медијских радника (УММР), Драган Пејчић из Доње Трнаве, који је 
поднео самосталну пријаву и Борис Крстић из Јагодине, кога је предложило Удружење 
радиостаница Србије (РАБ Србија).  

   Имајући у виду да предложена лица нису у сукобу интереса нити обављају јавну 
функцију, испуњени су услови за њихово именовање.  

       На основу наведеног, Градско веће града Краљева донело је Решење као у 
диспозитиву. 

 
Прилог: Предлог решења о образовању и именовању Комисије за оцењивање пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Краљева 
у 2022. години Одељења за друштвене делатности III број: 139-6/22 од 11.04.2022. године, 
Предлог чланова Комисије за оцењивање пројекта за остваривање јавног информисања 
број: 907-1/22 од 11.04.2021.године, Решење Градског већа града Краљева број: 011-
113/2022-I од 12.04.2022.године. 

  
ДЕСЕТА ТАЧКА: Разматрање Предлога одлуке о избору пројеката за финансирање или 
суфинансирање пројеката традиционалних цркава и верских заједница за изградњу,   
одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији града Краљева, и доношење 
Одлуке.  
Известилац по овој тачки дневног реда била је руководилац Одељења за друштвене 
делатности Биљани Ђуровић. 

Потом је председник Градског већа, градоначелник града Краљева др Предраг 
Терзић дао реч члану Градског већа града Краљева Миломиру Шљивићу, председнику 
Комисије за спровођење поступка конкурса за финансирање или суфинансирање пројеката 
традиционалних цркава и верских заједница. 

У дискусији се за реч јавио члан Градског већа града Краљева Милош Угреновић. 
 

                  Градско веће је једногласно (са 10 гласова ЗА) донело 
 
 

О Д  Л У К У 

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И 

ОБНОВУ 
ЦРКВЕНИХ И ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 

 



  

Члан 1. 

Са Раздела 5. Програма 15-Опште услуге локалне самоуправе, шифра програма 
0602, Функција 130 Опште услуге, Програмска активност 0001 Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, позиција 170, економска класификација 481 Дотација 
невладиним организацијама Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину („Службени 
лист града Краљева“, број 43/21), обезбеђују се средства за финансирање или 
суфинансирање  једног пројекта традиционалних цркава и верских заједница за изградњу, 
одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији града Краљева у 2022. 
години поднетих на конкурс број 402/22 од 09.02.2022. године, који је објављен на сајту 
града Краљева дана 14.02.2022. године.  

СРЕДСТВА СЕ ДОДЕЉУЈУ на следећи начин: 

Ред. 
број 

Назив 
традиционалне 
цркве и верске 

заједнице 

Назив 
пројекта 

Назив 
активности 

Додељени 
износ 

средстава 

1. 

Епархијски 
Управни одбор 
православне 
Епархије жичке 

„Изградња и 
обнова Цркава 
и црквених 
објеката у 
Епархији 
жичкој“ 

Изградња црквене продавнице 
са палионицом свећа при 
Храму Свете Тројице у Краљеву 

1.500.000,00 
 динара 

Изградња Храма са 
парохијским домом и 
крстионицом у Адранима 

1.900.000,00 
  динара 

Израда столарије и мобилијара 
за парохијски дом у Конвалуку 

   900.000,00 
   динара 

Изградња цркве са звоником и 
објектом за паљење свећа у 
Ушћу 

 1.900.000,00 
    динара 

Трошкови завршетка радова на 
облагању каменом фасаде и 
пешачких стаза Цркве Светих 
Апостола Петра и Павла у 
Богутовачкој Бањи 

   200.000,00 
   динара 

Конзерваторско-рестаураторски 
радови на иконостасу Храма 
Богојављења у Врдилима 

   100.000,00 
   динара 

Извођење каменорезачких 
радова на подесту, стаза 
степеништа звоника Храма  
Светог Саве у Краљеву 

   200.000,00 
   динара 

   Изградња парохијског дома у 
оквиру порте у Сирчи 

359.750,00 
динара 

Санација пода цркве  Успења 
пресвете Богородице у 
Годачици 

300.000,00 
динара 

Замена ограде у порти Цркве 
Светог Архангела Гаврила у 
Опланићима 

490.250,00 
динара 

Наставак изградње пратећих 
објеката у оквиру Храма Светих 
Апостола Петра и Павла у 
Витковцу 

500.000,00 
динара 

Пројекат партерног уређења 
платоа и простора око Цркве у 
Конареву 

750.000,00 
динара 

Изградња парохијског дома у 
Врби 

500.000,00 
динара 

Изградња помоћног објекта 
надстрешнице у Цркви у Ратини 

400.000,00 
динара 

Укупно: 10.000.000,00 

 



  

                                                                   Члан 2. 

Са изабраним подносиоцима пријава закључиће се уговори о финансирању или 
суфинансирању пројеката традиционалних цркава и верских заједница који садрже: 

1. податке о уговорним странама (име, адреса, ПИБ, лице овлашћено за заступање), 

2. назив и садржину пројекта, 

3. укупну вредност пројекта, 

4. рок за реализацију пројекта, 

5. права и обавезе уговорних страна, 

6. износ средстава, начин обезбеђења и преноса средстава, 

7. услове за раскид уговора, 

8. начин решавања спорова и  

9. друге одредбе. 

Текст уговора припрема Одељење за друштвене делатности Градске управе града 
Краљева, и доставља га Градоначелнику. 

 

Члан 3. 

 Обавезују се носиоци пројеката из члана 1. Ове Одлуке да додељена средства 
користе искључиво за реализацију одобрених пројеката и да извештаје о наменском 
утрошку истих достављају надлежном Одељењу Градске управе града Краљева у роковима 
прописаним чланом 15. Одлуке о начину, постипку и критеријумима за доделу средстава 
традиционалним црквама и верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову 
црквених и верских објеката на територији града Краљева ( „Службени лист града 
Краљева“, број 52/20) и у складу са закљученим уговором. 

Члан 4. 

   О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева и Одељење за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева. 

Члан 5. 

Одлуку објавити на званичној интернет страници града Краљева www.kraljevo.rs . 
 
Прилог: Предлог Одлуке и Извештај о спроведеном јавном конкурсу Одељења за 
друштвене делатности III број: 90/2022 од 12.04.2022. године, Одлука о избору пројеката за 
финансирање или суфинансирање пројеката традиционалних цркава и верских заједница 
за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији града 
Краљева број: 011-114/2022-I од 12. 04. 2022. године 
 
 
 
                                                Седница је завршена у 11.58 часова. 
 
                                                             
             Записничар                                                                                     
Гордана Радовић, дипл. правник  

                                                                                         Председник Градског већа 
                                                                                        градоначелник града Краљева 

 
                                                                                           др Предраг Терзић, дипл. политиколог 


