
 На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја у 2018. години на територији града Краљева, део II. Опис 
планираних мера, тачка 3. Инвестиције у физичку имовину пољопривредних 
газдинстава („Службени лист града Краљева'', број 11/2018), члана 16. Правилника о 
условима, поступку и начину коришћења средстава за подстицaje инвестицијама у 
физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2018. години  („Службени лист 
града Краљева'', број 11/2018), члана 24. став 2. и члана 121. став 1. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), Пресуде 
Управног суда, Одељење у Крагујевцу I-7 У 23133/18 од 13.01.2021. године, члана 
137, 140. и 141. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС'', број 
18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење),  
 Градско веће града Краљева, Краљево, Трг Јована Сарића 1, на Двадесет 
четвртој (ванредној)  седници одржаној дана 18.марта 2021. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени Решења број 011-262/2018-I од 12.09.2018. године 

 
    I У ставу III Решења Градског већа града Краљева број 011-262/2018-I од 
12.09.2018. године, тачкa 7. диспозитива речи: ''Није измирио доспеле обавезе по 
основу пореза на имовину закључно са 2017. годином (тачка 4, алинеја осма из 
Јавног огласа)'' замењују се речима: ''Образложење: Милош Капларевић из Обрве, 
број 157 поднео је дана 14.08.2018. године пријаву на расписани Јавни оглас за 
доделу средстава за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних 
газдинстава Градског већа града Краљева број 011-215/2018/I од 12.07.2018. године 
која је заведена под бројем 401-3/211-2018. 
 Решавајући по поднетој пријави Градско веће града Краљева утврдило је 
следеће: у тачки 4. алинеја осма Јавног огласа прописано је да носилац 
комерцијалног пољопривредног газдинства може користити средства за намене 
прописане тачком 2. огласа под условом да је на дан подношења захтева измирио 
све доспеле обавезе по основу пореза на имовину закључно са 2017. годином и овај 
доказ орган прибавља по службеној дужности; Милош Капларевић из Обрве, број 
157 поднео је дана 14.08.2018. године пријаву на расписани Јавни оглас која је 
заведена под бројем 401-3/211-2018; по захтеву Одељења за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева, као органа надлежног за поступање од 16.08.2018. 
године, Одељење за пореску администрацију Градске управе града Краљева истог 
дана доставило је тражене податке о томе да се Милош Капларевић из Обрве, број 
157 налази у евиденцији обвезника пореза на имовину физичких лица са дугом од 
11.154,39 динара закључно са 31.12.2017. године; Милош Капларевић из Обрве, број 
157 уплатио је дана 16.08.2018. године на име пореза на имовину износ од 14.700,00 
динара. 
 Имајући у виду напред изнето, овај орган је утврдио као неспорно да је Милош 
Капларевић из Обрве, број 157 измирио пореске обавезе након поднете пријаве на 
Јавни оглас што је у супротности са тачком 4. алинеја осма Јавног огласа којом је 
прописано да носилац комерцијалног пољопривредног газдинства може користити 
средства за намене прописане тачком 2. огласа под условом да је на дан 
подношења захтева измирио све доспеле обавезе по основу пореза на имовину 
закључно са 2017. годином, те је донео решење као у диспозитиву.''  

II У свему осталом Решење Градског већа града Краљева број 011-262/2018-I 
од 12.09.2018. године остаје непромењено. 
 III Ово решење ступа на снагу даном доношења и објављује се на сајту града 
Краљева. 
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Образложење 
 

Пресудом Управног суда, Одељење у Крагујевцу I-7 У 23133/18 од 13.01.2021. 
године уважена је тужба тужиоца Капларевић Милоша из Обрве, поништено је 
Решење Градског већа града Краљева број 011-262/2018-I од 12.09.2018. године, у 
ставу III тачка 7. диспозитива и предмет враћен надлежном органу на поновно 
одлучивање. У образложењу Пресуде наведено је да се по оцени Управног суда 
оспорава законитост Решења Градског већа града Краљева број 011-262/2018-I од 
12.09.2018. године из разлога што према документацији приложеној у списима 
предмета тужилац има дуг по основу пореза на имовину на дан 31.12.2017. године у 
износу од 11.154,39 динара, а према приложеној копији уплатнице уз тужбу, тужилац 
је на дан 16.08.2018. године, на име пореза на имовину уплатио износ од 14.700,00 
динара, што доводи у сумњу правилност одлуке у ставу III тачка 7. диспозитива 
оспореног решења. Такође, по оцени суда оспорено решење не садржи 
образложење, као један од саставних делова решења у писаном облику. 

Имајући у виду одредбе члана 69. став 2. Закона о управним споровима 
којима је прописано да је тужени везан правним схватањем и примедбама суда, као 
и да је тужени орган дужан да отклони учињену повреду правила поступка, Градско 
веће града Краљева је овим решењем извршило имене Решења број 011-262/2018-I 
од 12.09.2018. године, у ставу III тачка 7. диспозитива које се тичу образложења. У 
свему осталом Решење Градског већа града Краљева број 011-262/2018-I од 
12.09.2018. године остаје непромењено из ралога што је Управни суд правилно 
утврдивши чињенично стање, погрешно применио материјално право. Наиме, у 
члану 6. став 1. алинеја седма Правилника о условима, поступку и начину 
коришћења средстава за подстицaje инвестицијама у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава у 2018. години  (''Службени лист града Краљева'', број 
11/2018), као и у тачки 4. алинеја осма Јавног огласа прописано је да носилац 
комерцијалног пољопривредног газдинства може користити средства за намене 
прописане тачком 2. огласа под условом да је на дан подношења захтева измирио 
све доспеле обавезе по основу пореза на имовину закључно са 2017. годином и овај 
доказ орган прибавља по службеној дужности. Милош Капларевић из Обрве број 
157, поднео је дана 14.08.2018. године пријаву на расписани Јавни оглас која је 
заведена под бројем 401-3/211-2018. По захтеву Одељења за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева, као органа надлежног за поступање од 16.08.2018. 
године, Одељење за пореску администрацију Градске управе града Краљева истог 
дана доставило је тражене податке о томе да се Милош Капларевић из Обрве, број 
157 налази у евиденцији обвезника пореза на имовину физичких лица са дугом од 
11.154,39 динара закључно са 31.12.2017. године. Милош Капларевић из Обрве, број 
157 уплатио је дана 16.08.2018. године на име пореза на имовину износ од 14.700,00 
динара. Из напред изнетог, неспорно је да Милош Капларевић из Обрве, број 157 
није испунио услове за доделу средстава подстицаја из Јавног огласа за доделу 
средстава за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних 
газдинстава Градског већа града Краљева број 011-215/2018/I од 12.07.2018. године 
јер је на дан подношења пријаве-захтева14.08.2018. године имао дуг на име пореза 
на имовину у износу од 11.154,39 динара закључно са 31.12.2017. године, који је 
измирио након постављеног рока из Јавног огласа, дана16.08.2018. године. 

 
  Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку 
и против истог се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду - 
Одељење у Крагујевцу у року од 30  (тридесет) дана од дана пријема Решења. Такса 
на тужбу против овог решења којом се покреће управни спор плаћа се у износу од 
390,00 динара. 
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Решење доставити: 
- Милошу Капларевићу и 
- Одељењу за привреду и финансије 
  Градске управе града Краљева.  
                           

 
Градско веће града Краљева 
Број:011-53/2021-І      
Дана: 18.03.2021. године 
 
                                                          Председавајући Градског већа 
                                   Заменик градоначелника града Краљева 
 
                                                                                   Вукман Ракочевић         
          


