
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС", 
број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/17 и 95/18), члана 26. став 1. 
тачка 19. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-
пречишћен текст), и члана 27, 28, 29. и 30. Одлуке о прибављању, располагању и 
управљању стварима и другим имовинским правима у јавној својини града Краљева     
(„Службени лист града Краљева“,  број 22/18)  
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 23. јула 2019. године, 
донела је 
 

ОДЛУКУ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА, У 
УЛИЦИ ДУШАНА ПОПОВИЋА БРОЈ 24, ПОНУЂАЧУ Т.К.З.Р. „MASTERBIKE“ 

 

Члан 1. 
 
  Отуђује се  непокретност означена као зграда пословних услуга број 2, уписана 
као земљиште под зградом-објектом, укупне површине 89 м2 у ул. Душана Поповића 
број 24 у Краљеву, на  катастарској парцели број 3567 КО Краљево, која је јавна 
својина града Краљева. 
 

Члан 2. 
 
 Непокретност из члана 1. ове одлуке отуђује се Т.К.З.Р. „MASTERBIKE“, 
предузетнику Саши Ћилерџићу, МБ 60113637, ПИБ 104364419, као најповољнијем 
понуђачу по јавном огласу објављеном у дневном листу „Новости“ дана 03.06.2019. 
године. 

Члан 3. 
 
 Цена отуђења непокретности ближе описане у члану 1. ове одлуке, која је јавна 
својина града Краљева, износи 27.500,00 евра у динарској противвредности.  
 Купопродајна цена плаћа се у целости, у року од 15 дана од дана доношења 
одлуке, у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије, на дан 
исплате. 

Члан 4. 
 

 Односи између града Краљева и Т.К.З.Р. „MASTERBIKE“ након ступања на 
снагу ове одлуке биће уређени уговором о отуђењу непокретности из јавне својине, 
који ће закључити градоначелник у име града Краљева и исти ће бити оверен пред 
јавним бележником у Краљеву. 

Члан 5. 
 

Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине закључиће се у року од 7 
(седам) дана од дана исплате купопродајне цене у целости. 

 

Члан 6. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“. 
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