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Седница Градског већа 
 
На сто трећој (ванредној) седници Градског већа већници су разматрали 

две тачке дневног реда. 
Градско веће донело је Закључак о усвајању Записника о отварању и оцени 

понуда у поступку избора приватног партнера за доделу концесије јавне услуге 
поверавања обављања делатности градског и приградског превоза путника на 
територији града Краљева и, у оквиру њега, Градско веће је усвојило Одлуку о 
избору најповољније понуде за давање концесије за обављање делатности 
градског и приградског превоза путника на територији града Краљева.   

„Овај процес је био у прекиду због жалбе једног учесника у поступку, „Транс 
продукт плус“ превозника из Београда, тај прекид је трајао од фебруара до 
септембра месеца. Решењем Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних набавки његова жалба је одбијена, па је процес настављен. Понуде су 
отворене, вредноване и на основу тога је закључено да је најбоља понуда дошла 
од конзорцијума који чине „Аутопревоз“ д.о.о Чачак, Кавим Рашка а.д., „Кавим –
Јединство“ д.о.о. Врање и „ПУБ интернационал“ д.о.о Краљево, коју су понудили 
цену од 40 динара по километру без субвенција и 44 динара са ПДВ-ом. На основу 
такве понуде Комисија је предложила Градском већу, а оно је на данашњој 
седници усвојило ту понуду као најповољнију“, појаснио је Милан Милошевић члан 
Градског већа, па додао: 

„О тој одлуци биће обавештени сви учесници у поступку и на основу тог 
обавештења имаће право жалбе,  у року од десет дана, али само на процедуру и 
на исправност документације, не и на услове тендера. Када одлука постане 
правноснажна тада се прави Нацрт уговора са најбољим понуђачем који усваја 
Градско веће, затим се упућује Скупштини града Краљева на oдлучивање и 
давањем сагласности Скупштине, закључује се уговор са најбољим понуђачем.“  

Милошевић је истакао да је предвиђено 36 аутобуса за обављање превоза 
на три градске и 33 приградске линије, а условима и тендерском документацијом 
је предвиђено да линије према Врби, Милочају, Обрви, Горњим Лађевцима, 
Трешњару, Брезни буду у новом реду вожње. 

Већници су донели Решење о расписивању Јавног огласа за отуђење 
грађевинског земљишта у јавној својини града Краљева прикупљањем писмених 
понуда. 

„Донет је план и програм отуђења грађевинског земљишта на којој је 
одлучено да се земљиште на локацији „Стари аеродром“, која је у власништву 
Града понуди инвеститорима, како има интересовања домаћих производних 
фирми за те локације. Град је одлучио да то земљиште од 5 хектара на локацији 
„Стари аеродром“ и око пола хектара код пумпе у Доситејевој улици, стави на 
јавни оглас и распише лицитацију, а заинтересовани понуђачи могу да се јаве и 
дају понуду. Процену је извршила Пореска управа и на основу њихове процене ће 
бити одређена почетна цена у процесу лицитације“, изјавио је Милошевић. 

 


