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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 17 - 2. ЈУН 2022. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

 
 

 
 
 

На основу члана 20. став 1. тачка 8. 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 68, 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби 
енергије („Службени гласник РС”, број 40/21), члана 16. став 1. тачка 8, члана 24. став 2, 
члана 63. став 1. тачка 2. и члана 121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева”, број 6/19 - пречишћен текст), члана 39. став 1. Пословника о раду Градског 
већа („Службени лист града Краљева”, број 21/19-пречишћен текст), 

Градско веће града Краљева, на Седамдесет деветој (ванредној) седници 
одржаној 2, јуна 2022. године,  донело је 

 
  ДОПУНУ ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 

СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА 

I 

У Правилнику о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, 
породичних кућа и станова града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 24/21 и 
27/21), после члана 15. додаје се члан 15а који гласи: 

15а 

„У случају раскида уговора о суфинасирању мера енергетске санације закљученог између 
града Краљева, привредног субјекта као извођача радова и крајњег корисника због 
неиспуњавања уговорних обавеза привредног субјекта-извођача радова, нови уговор се 
закључује са привредним субјектом као извођачем радова на основу прикупљених понуда за 
извођење радова по ранијој спецификацији радова из свих закључених уговора, и то са 
најповољнијим понуђачем према критеријумима прописаним у члану 14. овог Правилника, о 
чему Решење доноси Градско веће града Краљева на предлог Комисије за реализацију 
енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова.“ 

II 

Ова допуна ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града 
Краљева“. 

Образложење 

С обзиром да Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби 
енергије („Службени гласник РС”, број 40/21) нити подзаконска општа акта из ове области не 
регулишу атипичну ситуацију када се уговор о суфинансирању мера раскине због 
неизвршавања обавеза од стране привредног субјекта-извођача радова, то се намеће 
потреба да се ова ситуација дефинише кроз допуну Правилника. 
Допуном Правилника се омогућава избор новог привредног субјекта-извођача радова који је 
најповољнији понуђач. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА  КРАЉЕВА 
Број: 011-169/2022-I 
Дана: 02. 06. 2022. године 
                       

                         Председник Градског већа 
                         Градоначелник града Краљева 

                     др Предраг Терзић, дипл.политиколог, с.р. 
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На основу члана 46, у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 
111/21-др.закон), члана 63. и 121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), чланова 114, 118, 137, 138. и 141. Закона 
о спорту („Службени гласник РС“, број 10/16), члана 2. Одлуке о обезбеђивању 
средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 32/14) и члана 13. Одлуке о буџету 
града Краљева за 2022. годину („Службени лист града Краљева“, број 43/21), 
       Градско веће града Краљева, на Седамдесет деветој (ванредној) седници, 
одржаној 2. јуна 2022. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о распореду средстава за остваривање јавног интереса града Краљева  
у области спорта за посебне програме у 2022. години 

I 
Из средстава утврђених чланом 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2022. 

годину („Службени лист града Краљева“, број 43/21), у разделу 5. Градска управа, 
Програм 1301- Развој спорта и омладине, функција 860, Програмска активност/ 
Пројекат 0001- Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, 
позиција 153, економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, 
РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ укупни износ од 5.000.000,00 динара на име учешћа града 
Краљева у финансирању трошкова у области спорта следећим спортским клубовима, 
спортским удружењима и спортским организацијама: 

 

1. С.У.Б.С. „СЛОГА“ Краљево распоређује се износ од 1.000.000,00 динара на 
име учешћа града Краљева у развоју борилачких спортова за реализацију 
међународног такмичења Првенство Балкана, у процењеној вредности од 1.100.000,00 
динара. 
 

2. СПОРТСКИ САВЕЗ КРАЉЕВО распоређује се износ од 1.700.000,00 динара на 
име учешћа града Краљева у развоју кошаркашког, рукометног и атлетског спорта за 
реализацију организације међународних турнира и митинга, у процењеној вредности 
од 1.800.000,00 динара. 
 

3. АМSK „KV RACING TEAM“ Краљево распоређује се износ од 1.300.000,00 
динара на име учешћа града Краљева у развоју ауто и мото спорта у виду обезбеђења 
средстава за реализацију организације обележавања јубилеја 50 година постојања и  
за одржавање ауто и мото трке под називом „Берановац 50“. 
 

4. OK „ТЕХНИЧАР“ Краљево распоређује се износ од 400.000,00 динара на име 
учешћа града Краљева у развоју одбојкашког спорта у виду обезбеђења средстава за 
реализацију одбојкашког турнира на Гочу за пионире и кадете и одбојкашког кампа у 
Гучи у току лета. 
 

5. ФК „МАГНОХРОМ“ Краљево распоређује се износ од 200.000,00 динара на 
име учешћа града Краљева у развоју фудбалског спорта у виду обезбеђења средстава 
за реализацију турнира млађих категорија, деце рођене 2008. године. 
 

6. ФК „ПРОЛЕТЕР“ Печеног распоређује се износ од 200.000,00 динара на име 
учешћа града Краљева у развоју фудбала у виду обезбеђења средстава за 
побољшање квалитета фудбалског терена у овом сеоском подручју. 
 

7. КИК БОКС КЛУБ „КРАЉЕВО“ распоређује се износ од 200.000,00 динара на 
име учешћа града Краљева у развоју борилачких спортова у виду обезбеђења 
средстава за за припрему спортиста за учешће на Првенству Балкана које ће се 
одржати у Краљеву крајем месеца јуна 2022. године. 

140.
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                                                   II 
       Наведени спортски клубови, удружења и организације се обавезују да додељена 
средства дотација утроше наменски и да у року од 30 дана од завршетка активности 
доставе финансијске извештаје о наменском утрошку средстава из става 1. овог 
решења Спортском центру „Ибар“ Краљево. 
 

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

IV 
        Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 

          Дана 01.06.2022. године Одељењу за друштвене делатности Градске управе града 
Краљева достављен је Записник са треће седнице Комисије за избор годишњих и 
посебних програма у области спорта града Краљева, са Предлогом број 3/22 од 
01.06.2022. године, који се односи на обезбеђење буџетских средстава за подмирење 
трошкова везаних за остваривање јавног интереса из области спорта. Захтеви су поднети 
по конкурсу који је трајао у периоду од 25.04. до 06.05.2022. године од стране  више 
различитих клубова, удружења и организација. Сви појединачни захтеви, којих је укупно 
било 42 су разматрани, на основу Решења о утврђивању распореда коришћења средстава 
из буџета града Краљева у области спорта за финансирање у 2022. години у делу 
ангажовања буџетских средстава у делу посебних програма број 011-67/2022- I од 
25.02.2022. године, где је износ од 5.000.000,00 динара опредељен за финансирање 
посебних програма спортских удружења, клубова и организација у 2022. години.  
 Комисија за избор годишњих и посебних програма у области спорта града Краљева, 
образована од стране градоначелника града Краљева Решењем о образовању и 
именовању Комисије за избор годишњих и посебних програма у области спорта I број 
2837/16 од 31.08.2016. године, на својој седници од 01.06.2022. године утврдила је предлог 
број 3/22 од 01.06.2022. године, којим се предлаже Градском већу града Краљева да 
одобри распоред средства у висини од 5.000.000,00 динара на начин и у износима како је 
то наведено у диспозитиву овог Решења. Предлог Комисије је образложен основаношћу 
захтева поменутих клубова, удружења и спортских организација, у складу са чланом 18. 
Одлуке о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта 
на територији града Краљева. 
 

           Разматрајући предлог Комисије Градско веће града Краљева, у складу са својим 
надлежностима, прихватило је исто и одлучило као у диспозитиву овог решења. 
 

            
Градско веће града Краљева 
Број: 011-180/2022-I                                                 Председник Градског већа 
Дана: 02. 06. 2022. године                                    Градоначелник града Краљева                                                                             
                                       др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.   
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На основу члана 62. став 5. Закона о пољопривредном земљишту (,,Службени 
гласник РС“ број 62/06, 65/2008-др.закон. 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018-др. закон) 
Комисија за одређивање цене закупа и спровођење поступка јавног надметања за 
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територија града 
Краљева по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 
граду Краљеву, на седници одржаној дана 27. маја 2022. године доноси:   

ЗАКЉУЧАК 
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА ЗА АГРОЕКОНОМСКУ 
2021/2022 ГОДИНУ 

 

1. Утврђује се висина накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини без правног основа за агроекономску 2021/2022 у износу од 145,44 евра 
по хектару, што обрачунато по средљем курсу НБС на дан доношења закључка 
износи 17.107,38 динара по хектару. 

2. Закључак објавити у ,,Службеном листу града Краљева“. 
 

Образложење 
  Правни основ за доношење овог Закључка је члан 62. став 5. Закона о 
пољопривредном земљишту којим је одређено да, ако правно односно физичко лице 
користи пољопривредног земљишта  у државној својини без правног основа, односно 
супротно одредбама овог закона, дужно је да за коришћење тог земљишта плати 
троструки износ највише просечно постигнуте цене по хектару на територији округа 
на којој се налази пољопривредно земљиште које се користи без правног основа. 

         Имајући у виду да се град Краљево налази на територији Рашког управног 
округа, утврђено је да највишиа просечна цена по хектару износи 48,48 евра по 
хектару, која је постигнута у општини Рашка. 

          Применом одредбе члана 62. став 5. Закона о пољопривредном земљишту 
(,,Службени гласник РС“ број 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 11/15), утврђено је да 
троструки износ највише просечне постигнуте цене по хектару на територији округа 
износи 145,44 евра по хектару. 

          Наведена накнада обрачунаваће се за коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини без правног основа за агроекономску 2021/2022 
годину. 

 
       Комисија за одређивање цене закупа 
       и спровођење поступка јавног надметања за 
       давање у закуп  пољопривредног земљишта 
       у државној својини на територији града Краљева 
       04 Број: 183/2022  
       Дана: 27. маја 2022. године. 

 

                                                                                            ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ 
                                                                                              Ненад Милашиновић, с.р. 

141.

АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ ЗАКУПА И СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
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На основу члана 264. Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18 – Аутентично тумачење) и члана 83. 
Колективног уговора запослених у органима, стручним службама и посебним 
организацијама града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/19, 24/19 и 
35/19), сви синдикати потписници колективног уговора - репрезентативни синдикати 
код послодавца: Синдикат запослених у органима града Краљева „Општинар“, 
Синдикална организација запослених у органима града Краљева и АСНС – Управа 
града Краљева, дана 30.05.2022. године, дају 
 

О Т К А З 
Колективног уговора запослених у органима, стручним службама и посебним 

организацијама града Краљева 
 

Члан 1.  
 

 Колективни уговор запослених у органима, стручним службама и посебним 
организацијама града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/19, 24/19 и 
35/19), закључен је дана 31.05.2019. године,а ступио је на снагу 01.06.2019. године, 
са роком важења од 3 године. 

Члан 2. 
 

 Колективни уговор запослених у органима, стручним службама и посебним 
организацијама града Краљева, престаје да важи овим Отказом, из разлога не 
постојања новог колективног уговора и скорашњег истека постојећег, а примењиваће 
се најдуже 6 месеци од престанка важења. 
 Учесници Колективног уговора –уговарачи су дужни да поступак преговарања 
започну најкасније у року од 15 дана од дана подношења отказа. 
 

Члан 3. 
 

 Отказ Колективног уговор запослених у органима, стручним службама и 
посебним организацијама града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
15/19, 24/19 и 35/19), ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној 
табли Градске управе града Краљева, а објавиће се и у „Службеном листу града 
Краљева“. 
 
 
Синдикат запослених у органима града Краљева 
“О П Ш Т И Н А Р“ 
Број:II-05/22 
Дана 30.05.2022. године. 
        
Синдикат запослених уорганима      Синдикална организација  
  града Краљева „ОПШТИНАР“                                     запослених у органима 
               председник                          града Краљева 
        Дарко Рудњанин, с.р.                                                председник  
                                                                       Зоран Туцаковић, дипл. правник, с.р. 
 
                                         АСНС – Управа града Краљева 
                                                          председник 
                                                Александар Петровић, с.р. 

142.
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