
На основу члана 46. тачка 2., а у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-други закон и 101/16-други 

закон), члана 63. тачка 2. и члана 121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист 

града Краљева“, број 6/19–пречишћен текст) и члана 17. Правилника о додели 

подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева 

(„Службени лист града Краљева“, број 19/2017 и 41/20),  

Градско веће града Краљева, на Дванаестој (ванредној) седници одржаној дана 

19. новембра 2020. године, донело је 

О Д Л У К У 

I ОДОБРАВАЈУ СЕ  подстицајна средства за развој сеоског туризма на територији града 
Краљева у 2020. години за 20 захтева поднетих на конкурс града Краљева број 
011268/2020-I од 13.10.2020. године, који се након оцењивања од стране Комисије 
налазе на ранг листи закључно са редним бројем 20,  у укупном износу од 7.000.000,00 
динара следећим подносиоцима: 

Редни 

број 
Подносилац захтева број бодова 

одобрена средства 
града 

1. Милићевић Ивица 78 540.000,00 

2. Љубојевић Бранко 76 490.000,00 

3. Вилимоновић Дејан 76 380.000,00 

4. Вукићевић Горан 76 520.000,00 

5. Балтић Станоје 73 250.000,00 

6. Вељковић Драшко 72 350.000,00 

7. Милошевић Марко 70 430.000,00 

8. Шеклер Богољуб 69 440.000,00 

9. Вилимоновић Иван 65 430.000,00 

10. Филиповић Даринка 62 420.000,00 

11. Павловић Светислав 57 400.000,00 

12. Милојевић Љубомир 52 350.000,00 

13. Карапанџић Мирослав 50 350.000,00 

14. Миновић Ненад 50 340.000,00 

15. Величанин Марија 48 300.000,00 

16. Драшковић Ратко 48 290.000,00 

17. Вучелић Сретковић Вера 46 250.000,00 

18. Благојевић Зоран 45 170.000,00 

19. Предраг Ћировић 45 150.000,00 

20. Вучковић Горан 44 150.000,00 

 



II  Због ограничених средстава за реализацију програма НИСУ ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

захтеви за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма поднети на конкурс 
града Краљева број  011-268/2020-I од 13.10.2020. године, који се на ранг листи налазе 
почев од 21 до 25. места, и то захтеви следећих подносилаца:  

Редни 

број Подносилац захтева број бодова 

21. Љубојевић Марко 43 

22. Антонијевић Горан 43 

23. Јанков Оливера 43 

24. Миловановић Милан 42 

25. Филиповић Миланка 42 

 
III ОДБИЈАЈУ СЕ захтеви за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма 
поднети на конкурс града Краљева број 011-268/2020-I од 13.10.2020. године, који нису 
испунили формалне услове, и то захтеви следећих подносилаца: Саичић Ненад, Пајић 
Милош, Милошевић Раско, Спасојевић Далибор, Мартић Александар, Миликић - 

Сретовић Слађана, Мартић Недељко, Чорбић Миланко, Гуњић Славољуб, Тодорић 
Драган, Ерац Владан, Оташевић Драган, Мишић Момчило, Зоран Вучелић и Вукчевић 

Анђа. 

IV Обавезују се лица из тачке I ове Oдлуке да одобрена средства користе искључиво за 
сврху наведену у захтеву и пословном плану и да извештај о наменском утрошку истих 
достављају надлежној служби Градске управе града Краљева у роковима и у складу са 
закљученим Уговором. 

 V О извршењу ове Oдлуке стараће се Служба за управљање пројектима и локално-

економски развој и Одељење за привреду и финансије. 

VI Ова Oдлука је коначна.  

     Против ове Одлуке може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 
њеног објављивања на огласној табли Градске управе града Краљева. 

VII Ову Oдлуку објавити на огласној табли Градске управе града Краљева и на 
званичном интернет сајту града Краљева. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Градско веће града Краљева расписало је конкурс за доделу подстицајних 
средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева у 2020. години број 
011-268/2020-I од 13.10.2020. године. Рок за достављање захтева по расписаном 
конкурсу истекао је закључно са 30.10.2020. године. 

Комисија за спровођење конкурса за доделу подстицајних средстава за развој 
сеоског туризма образована решењем Градског већа града Краљева број 011-267/2020- I 

од 13.10.2020. године размотрила је све захтеве поднете на конкурс. 
 

Разматрајући захтеве наведене у тачки I и II ове одлуке утврђено је да су исти 

испунили све услове и критеријуме дефинисане Правилником о додели подстицајних 
средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева. У складу са чланом 

16. а на основу критеријума дефинисаних чланом 14. Правилника, извршено је 
оцењивање захтева и утврђена ранг листа са предлогом за доделу подстицајних 
средстава која је достављена Градском већу града Краљева на одлучивање. У складу са 
чланом 18. Правилника и расположивим средствима за спровођење конкурса, као и на 



основу утврђене ранг листе, подстицајна средства су додељена подносиоцима захтева 
са већим бројем бодова до утрошка планираних средстава. 

Разматрајући захтеве из тачке III диспозитива ове Одлуке, констатовано је да 
исти нису усклађени са условима и захтевима дефинисаним Конкурсом и Правилником  

о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града 
Краљева, и то: 

 

1. Саичић Ненад - неисправан захтев (буџет није попуњен, планиран рок 
реализације од две године није прихватљив); 

2. Пајић Милош, -  неисправан захтев (тражи већи износ од максималног износа 
који се може одобрити);   

3. Милошевић Раско -  неисправан захтев (тражи већи износ од максималног 
износа који се може одобрити. Није у захтеву обележио предмет инвестиције);  

4. Далибор Спасојевић - неисправан захтев (није категорисан за домаћу радиност и 
сеоски туризам); 

5. Мартић Александар -  буџет и захтев нису исправно попуњени (укупан буџет и 
износ тражених средстава су исте вредности уз напомену суфинансирања од 

25% што није приказано), 
6. Миликић-Сретовић Слађана – неисправан захтев (буџет није исправно попуњен и 

не слаже се са захтевом), 
7. Мартић Недељко – непотпуна документација (недостаје захтев, буџет, решење о 

категоризацији, доказ о власништву), 
8. Чорбић Миланко – неисправан захтев (решење о категоризацији је истекло); 
9. Гуњић Славољуб – неисправан захтев (захтев није исправно и потпуно попуњен), 

10. Тодорић Драган – неисправан захтев - непотпун буџет; 
11. Ерац Владан – неисправан захтев (захтев није у складу са буџетом, није 

приказана цела инвестиција); 
12. Оташевић Драган – неисправан захтев (захтев попуњен на обрасцима из 2018. 

године); 
13. Мишић Момчило – неисправан захтев (захтев није у складу са буџетом плана), 
14. Зоран Вучелић – непотпун  захтев (недостаје сагласност сувласника парцеле); 
15.  Вукчевић Анђа – неисправан захтев (неправилно попуњен буџет, захтев и буџет 

„кречени“ и преправљани). 
 

На основу овако утврђеног чињеничног стања, а на предлог Комисије, Градско 

веће града Краљева је одлучило као у диспозитиву ове Одлуке у складу са чланом 17. 
Правилника о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији 

града Краљева. 

 
ГРАД КРАЉЕВО 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 

Број: 011-314/2020-I             

Дана: 19. 11. 2020. године                

Краљево 

 

                                                                                      Председник Градског већа 

                                                                                         градоначелник града Краљева 

др Предраг Терзић, дипл. политик о л о г  


