
06.12.2019. 
Седница Градског већа 
 
 На сто десетој (ванредној) седници Градског већа града Краљева пред 
већницима се нашло 18 тачака дневног реда. 
  
 Градско веће разматрало је предлог и донело Решење о образовању 
Комисије за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини града Краљева. 
 

Како је појаснио градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, 
разматран је предлог састава Комисије за отуђење грађевинског земљишта, у који 
су ушли запослени радници Градске управе града Краљева, као и запослени у 
Јавном предузећу за уређивање грађевинског земљишта Краљево. Ради се о 
правницима, економистима и техничким лицима, чији је задатак да утврде цену 
парцеле која се продаје. Припрема комплетне документације врши се у 
консултацији са Одељењем за пореску администрацију Градске управе града 
Краљева која даје процену вредности дате парцеле земљишта.   

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

„Ми смо на овој седници Градског већа донели Одлуку о расписивању јавног 
огласа за продају шест хектара земљишта које се налази непосредно поред 
спортског аеродрома у Краљеву. Процењена вредност овог земљишта је око 
66.000.000 динара и очекујем да ћемо добити новог привредног субјекта на 
територији града Краљева, односно да ћемо после продаје укупно пет хектара 
земљишта фирмама CIP d.o.o. и PEKOM inženjering, сада имати још један 
производни погон који ће се налазити поред некадашњег краљевачког предузећа 
Магнохром“, појаснио је градоначелник, па додао: 

 
„Управо улагањем средстава, заједно са Министарством привреде, у 

инфраструктурно опремање ове локације, учинили смо локацију атрактивном и 
сада краљевачке фирме овде граде нове производне погоне, а град Краљево, по 
основу продаје земљишта, остварује нов приход у буџету града.“  

 
Терзић је напоменуо да је још једна краљевачка фирма заинтересована за 

куповину земљишта које се налази са друге стране северне обилазнице и да 
очекује да ће се продајом овог земљишта остварити већи приход у буџету града 
Краљева, као и да ће самим тим краљевачке фирме производити више, 
приходовати више и да ће запослити још већи број производних радника. 


