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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 18 - 7. ЈУН 2021. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 40. став 1. тачка 2. у вези са чланом 66. став 5. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-
др.закон и 47/2018), члана 63. став 1. тачка 23. и члана 121. став 1. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/2019-пречишћен текст) и члана 5. 
став 3. и 4. и члана 6. Одлуке о постављању и одржавању споменика на територији 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 21/2017), 

 
 Градско веће града Краљева, на Тридесет првој (редовној) седници одржаној 

31. маја 2021. године, донело је  
 
 

РЕШЕЊЕ  
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНОГ И ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА 
ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 

I 
 У Решењу о образовању и именовању председника и чланова Савета за 
очување културног и историјског наслеђа града Краљева (у даљем тексту: Решење), 
(„Службени лист града Краљева“, број 26/2017), тачка 2. којом се у Савет за очување 
културног и историјског наслеђа града Краљева (у даљем тексту: Савет) именују 
председник и чланови Савета, мења се и гласи: 
 
 У Савет се именују: 

- За председника 
Ивана Базић, члан Градског већа града Краљева; 

- За чланове:  
1. Милош Милишић, помоћник Градоначелника града Краљева, 
2. Весна Милојевић, представник Историјског архива Краљево, 
3. Сузана Новчић, представник Народног музеја Краљево, 
4. Предраг Терзић, представник ЈП за уређивање грађевинског земљишта 

„Краљево“, 
5. Катарина Грујовић Брковић, представник Завода за заштиту споменика 

културе и 
6. Драган Викторовић, представник Градске управе града Краљева. 
 
Председник и чланови се именују у Савет даном доношења решења, на 

период од 2 (две) године. 
 

II 
Измена решења ступа на снагу даном доношења. Ово решење објавити у 

„Службеном листу града Краљева“.  
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О б р а з л о ж е њ е  

 Правни основ за доношење Решења о измени решења о образовању и 
именовању председника и чланова Савета за очување културног и историјског наслеђа 
града Краљева је члан 5. став 4. Одлуке о постављању и одржавању споменика на 
територији града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 21/2017) којим је 
прецизирано:  

„Савет се образује решењем Градског већа, којим се утврђује надлежност, састав, 
начин рада, број чланова, мандат и др. Чланови Савета бирају се из реда стручњака из 
области културе, уметности, архитектуре, урбанизма, историје и сл. Председник Савета 
је по правилу члан Градског већа појединачно ресорно задужен за послове културе, 
односно послове урбанизма.“ 
 Такође, чланом 40. став 1. тачка 2, a у вези са чланом 66. став 5. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-
др.закон и 47/2018), као и чланом 63. став 1. и чланом 121. став 1. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/2019-пречишћен текст) прописане 
су надлежности Градског већа града Краљева, па је, између осталог, чланом 63. став 
1. тачка 23. Статута града Краљева прописано да Градско веће града Краљева 
образује Савет за очување културног и историјског наслеђа града Краљева, именује 
председника и чланове. 
 Тачком 2. Решења о образовању и именовању председника и чланова Савета 
за очување културног и историјског наслеђа града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 26/2017) прописано је да мандат председника и чланова Савета траје 
две (2) године. 
 С тим у вези, а имајући у виду да је мандат председнику и члановима Савета, 
по Решењу о образовању и именовању председника и чланова Савета за очување 
културног и историјског наслеђа града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 26/2017) истекао, то је дописом Градоначелника града Краљева број: 1284-1/21 
од 20.05.2021. године, предложено именовање председника и чланова Савета. 
 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-133/2021-I  
Дана: 31. 05. 2021. године 
 

 

                                                                               Председник Градског већа 
                                                              градоначелник града Краљева 

                                                                др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 



  На основу члана 58. став 2. и члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 -
исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 
149/20), члана 46. став 2. и члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 
63. тачка 2), члана 87. став 3. и члана 121. став 1. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19 - пречишћен текст) и члана 13. и 22.  
Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева“, 
број 52/20),  
  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Тридесет првој (редовној)  
седници одржаној 31. маја 2021. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о коришћењу средстава текуће буџетске резерве 

 
   1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Краљева за 2021. 
годину - Раздео 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге 
локалне самоуправе,  Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту, Програмска активност/Пројекат 0009 - Текућа буџетска резерва, 
Позиција 178, Економска класификација 499 - Текућа буџетска резерва, на основу 
захтева Градоначелника града Краљева Број: 1350/21 од 27.05.2021. године, 
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 530.000,00 динара за реконструкцију, 
адаптацију – текуће одржавање објекта МЗ Милочај у циљу одржавања 
манифестације „Спортски дани у Милочају“. 

 2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења 
распоређују се за повећање апропријација које нису планиране у довољном износу у 
оквиру Раздела 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 – Опште услуге 
локалне самоуправе, Функциja 130, Програмска актив./пројекат 0001 – 
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Позиција 165, Економска 
класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у износу од 530.000,00 динара за 
радове описане у тачки 1. овог решења. 
  3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева и Служба за управљање пројектима и 
локално-економски развој Градске управе града Краљева.  
   4.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

                             Образложење 
 

На основу Уговора о коришћењу средстава из Буџетског фонда за 
програм локалне самоуправе-подршка развоју и функционисању система локалне 
самоуправе закљученог између Министарства државне управе и локалне 
самоуправе Републике Србије (заведен под бројем 401-00-314/53/2021-24 дана 23. 
марта 2021. године) и Града Краљева (заведен под бројем 708/21 дана 24. марта 
2021. године) пренета су на подрачун извршења буџета града Краљева број 840-
733144843-75 код Управе за трезор дана 31.03.2021. године као текући наменски 
трансфер од Републике у корист нивоа градова средства у износу од 2.750.000,00 
динара, која ће се користити за реализацију пројекта: Културно – спортска 
манифестација „Спортски дани у Милочају“. 

Након израде детаљног предмера и предрачуна од стране Градске 
стамбене агенције утврђено је да је за реконструкцију, адаптацију – текуће 
одржавање објекта МЗ Милочај у циљу одржавања манифестације „Спортски дани у 
Милочају“ потребно 3.179.352,00 динара са ПДВ-ом, односно да недостаје 
529.892,00 динара. 
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Имајући у виду напред изнето, Градоначелник града Краљева поднео је 

дана 27. маја 2021. године Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева захтев за ангажовање средстава текуће буџетске резерве за додатно 
финансирање пројекта „Спортски дани у Милочају“ заведен под бројем 1350/2021. 
                                  

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 
22. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града 
Краљева“, број 52/20) којима је прописано да се средства текуће буџетске резерве 
користе за непланиране сврхе или за сврхе за које се у току године покаже да 
апропријације нису биле довољне, да Градско веће града Краљева, на предлог 
Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева доноси решење 
о употреби средстава текуће буџетске резерве и да се средства текуће буџетске 
резерве распоређују на директне кориснике буџетских средстава током фискалне 
године. 

                Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске 
управе града Краљева, Служби за управљање пројектима и локално-економски 
развој Градске управе града Краљева, Одељењу за послове органа града Градске 
управе града Краљева,  Управи за трезор  и архиви. 

 
 
 

Градско веће града Краљева 
Број: 011-131/2021-І      
Дана: 31. 05. 2021. године 
 
 
 
                                                              Председник Градског већа 
          градоначелник града Краљева 

         др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
           

         



 На основу члана 27. став 10. и став 11. Закона о јавној својини („Сл.гласник 
РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 
95/2018), члана 63. став 1. тачка 13. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, бр. 6/19-пречишћен текст), члана 36. став 3. и 4. Одлуке о прибављању, 
располагању и управљању стварима и другим имовинским правима у јавној својини 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, бр. 22/18) и члана 136. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- 
аутентично тумачење), 
           

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на  Тридесет другој (редовној) седници 
одржаној 7. јуна 2021. године, донело је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

 

 Покреће се поступак отуђења покретних ствари из јавне својине града 
Краљева и расписује јавни оглас за отуђење покретних ствари из јавне својине 
града Краљева. 

 
II 

 

     Покретне ствари које се отуђују из јавне својине су путничка моторна возила и 
то: 

1) Застава 101 Скала 55, година производње 2005., број шасијe: 
VX1128A0001107819, број мотора: 128А0641605897; 

2) Застава 101 Скала 55 ТНГ, година производње 2008., број шасијe: 
VX1128A0001114953, број мотора: 128А0641624959; 

3) FIAT PUNTО CLASSIC 1.2 DYNAMIC LPG , година производње 2011., број 
шасијe: ZFA18800007038567, број мотора: 188A40006242053; 

4) FIAT PUNTО CLASSIC 1.2 DYNAMIC AC LPG, година производње 2011., број 
шасијe: ZFA18800007038775, број мотора: 188A40006237099; 

5) ВАЗ ЛАДА НИВА 1.7I 4x4, година производње 2005., број шасијe: 
XTA21214061797803, број мотора: 212147997424; 

6) ŠKODA OCTAVIA ELEG. 2.0, година производње 2001., број шасијe: 
ТМВВЕ41U922602762, број мотора: APK765207; 

7) OPEL VECTRA ELEGANCE CARAVAN, година производње 2006., број шасијe: 
W0L0ZCF3571007509, број мотора: Z18XER20HT0530; 

8) PIAGGIO LIBERTY 50 2T, година производње 2014., број шасијe: 
ZAPC4910000018448, број мотора: C426M42205. 

 
III 

 

           Покретне ствари из става II овог решења, биће отуђене у поступку 
прикупљања писмених понуда. 
 

IV 
 

 Јавни оглас за отуђење покретне ствари из става II,  који је саставни је део 
овог решења, објавити у наредном броју листа „Ибарске новости“ и на интернет 
презентацији Града Краљева . 
 

V 
 

      Поступак отуђења покретних ствари из става II овог решења спровешће 
Комисија за отуђење покретних ствари из јавне својине града Краљева . 
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VI 
 

           Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у „Службеном 
листу града Краљева“. 
 

VII 
 

 Решење доставити Одељењу за управљање имовином Градске управе града 
Краљева, Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева и 
члановима Комисије. 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
         Одељење за заједничке послове Градске управе града Краљева је Комисији за 
отуђење покретних ствари из јавне својине града Краљева упутило дописе број 
370/21 од 18.03.2021. године и број 370-1/21 од 07.05.2021. године, којим је 
обавестило Комисију о потреби отуђења путничких моторних возила која су јавна 
својина града Краљева, а не користе се због техничке неисправности и 
некомплетности. 
         Решењем Градског већа града Краљева број 011-182/2020-I од 27.07.2020. 
године образована је Комисија за отуђење покретних ствари из јавне својине.  
        Чланом 36. став 3. Одлуке о прибављању располагању и управљању стварима 
и другим имовинским правима у јавној својини града Краљева предвиђено је да: 
„Градско веће, на предлог организационе јединице Управе надлежне за вођење 
евиденције о покретним стварима, доноси акт о отуђењу покретних ствари из јавне 
својине Града и објављује оглас о спровођењу поступка јавног надметања или 
прикупљања писаних понуда.“ 
        Чланом 36. став 4. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима 
и другим имовинским правима у јавној својини града Краљева предвиђено је да 
текст јавног огласа, израђује организациона јединица Управе надлежна за 
управљање имовином. 
        Чланом 37. став 1. Одлуке о прибављању располагању и управљању стварима 
и другим имовинским правима у јавној својини града Краљева предвиђено је да: 
„Поступак отуђења покретних ствари из јавне својине Града јавним надметањем или 
прикупљањем писаних понуда спроводи Комисија за отуђење покретних ствари из 
јавне својине Града, коју образује Градско веће.“ 
        Како наведена путничка моторна возила нису технички исправна, а довођење 
истих у исправно стање није исплативо због старости возила, јер би довођење у 
исправно стање изискивало финансијска улагања која су знатно виша од стварне 
вредности возила, донета је одлука као у диспозитиву решења. 
        Ово решење је коначно. 
 
         ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења се не може изјавити жалба 
већ се може покренути управни спор, подношењем тужбе Управном суду, у року од 
30 дана од дана достављања решења.        
            

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-134/2021-I  
Дана: 07. 06. 2021. године 
 
               Председник Градског већа 
               градоначелник града Краљева 
              др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 



На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 
72/09, 81/09–испр., 64/10–одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 
98/13-одлука УС, 132/14, 145/14,83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), члана 63. став 1. тачка 20. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћени текст), 
члана 4, члана 26. до члана 34. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града 
Краљева“, број  11/15 и 31/19),  
 
 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Тридесет другој (редовној) седници 
одржаној 7. јуна 2021. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 
 ОТУЂУЈЕ СЕ кат. парцела број 3362/8 KO Краљево, потес Дивље поље,  
неизграђено грађевинско земљиште, укупне површине 00.15,75 ха, уписана у листу 
непокретности број 8152 КО Краљево, која је јавна својина града Краљева,  Ложњаковић 
Небојши из Новог Београда, Булевар Арсенија Чарнојевића бр.161.   
 

II 
        

Катастарска парцела број 3362/8 КО Краљево ближе описана у члану 1. овог 
решења, отуђује се по цени од 9.600.000,00 динара, Ложњаковић Небојши из Новог 
Београда, Булевар Арсенија Чарнојевића бр.16, као најповољнијем понуђачу, на основу 
расписаног јавног огласа објављеног у недељном листу Ибарске новости и на сајту града 
Краљева www.kraljevo.rs . 
 
       III 
      
 Односи између града Краљева и Ложњаковић Небојше из Новог Београда, Булевар 
Арсенија Чарнојевића брoj 1, након правноснажности овог решења, биће уређени 
уговором о отуђењу грађевинског земљишта, односно предметне катастарске парцеле, 
који ће закључити градоначелник у име града Краљева и исти ће бити оверен пред 
Јавним бележником у Краљеву. 
 

IV 
 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
града Краљева“. 
 

V 
 

Решење  доставити Ложњаковић Небојши из Новог Београда, Булевар Арсенија 
Чарнојевића број 1, Јанић Дамљану из Краљева, Улица Моше Пијаде број 25/74 и 
предузећу  DOO EURO TIR LOGISTIC из Краљева, Улица Првомајска број 24. 
 

 О б р а з л о ж е њ е 
 

 На основу усвојеног Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града 
Краљева и решења надлежног органа о расписивању јавног огласа,  Комисија за отуђење 
грађевинског земљишта  је расписала јавни оглас. 

Јавни оглас  је објављен у недељном листу Ибарске новости  и на сајту града Краљева 
www.kraljevo.rs . 
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Број 18 - Страна 8                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        7. јун 2021. године

Комисија је пре расписивања јавног огласа  прибавила процену тржишне вредности 
непокретности за напред наведене парцеле од стране Пореске управе филијала А Краљево 
Одсек за контролу издвојених активности и утврдили почетну цену у поступку јавног 
оглашавања као и остале елементе огласа што је записнички констатовала дана 20.04.2021. 
године. 

Дана 21.05.2021. године са почетком у 12,00 часова Комисија  је приступила отварању 
понуда за локацију број 2 „У ДОСИТЕЈЕВОЈ УЛИЦИ КОД „НИС“ ПУМПЕ“, где су за 
катастарску парцелу ближе описану у члану 1. овог решења пристигле три благовремене и 
исправне понуде Ложњаковић Небојше из Новог Београда, Булевар Арсенија Чарнојевића 
бр.1, Јанић Дамљана из Краљева, Улица Моше Пијаде број 25/74 и предузећа DOO EURO TIR 
LOGISTIC из Краљева, Улица Првомајска број 24. 

Комисија у поступку отуђивања грађевинског земљишта  записнички констатовала да 
се непокретност ближе описана у члану 1. овог решења отуђи најповољнијем понуђачу  
Ложњаковић Небојши из Новог Београда, Булевар Арсенија Чарнојевића бр.161.   

Правни основ за доношење овог решења прописан је чланом 99. став 1. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09–испр., 64/10–одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 -одлука УС, 132/14, 145/14,  83/2018, 
31/19 ,37/19 и 9/20) где се отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини 
спроводи јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним 
условима у складу са овим законом. 

Чланом 99. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 
81/09–испр., 64/10–одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука 
УС, 132/2014 и 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) прописано је да поступак, услове, начин и 
Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини јединице локалне самоуправе 
уређује та јединица локалне самоуправе. 

Члан 99. став 9. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 
81/09–испр., 64/10–одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука 
УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19, 37/19 и 9/20) прописано је да грађевинско земљиште у 
јавној својини отуђује лицу које понуди највећу цену за  то земљиште. 

Чланом 99. став 13.  Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 
72/09, 81/09–испр., 64/10–одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-
одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19, 37/19 и 9/20) прописано је да о отуђењу грађевин-
ског земљишта у јавној својини по спроведеном поступку прикупљања понуда надлежни орган 
доноси одлуку, која се доставља свим учесницима у поступку прикупљања понуда. 

Чланом 63. став 1. тачка 20. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 6/19, пречишћени текст) прописана је надлежност Градског већа града Краљева за 
располагање и управљање грађевинским земљиштем у јавној својини града Краљева. 

Чланом 4, чланом 26. до члана 34. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист 
града Краљева“, број  11/15 и 31/19), прописана је надлежност Градског већа града Краљева 
и поступак отуђења грађевинског земљишта прикупљањем понуда јавним огласом као и да је 
записник комисије саставни део решења. 

Ово решење је коначно. 
 

             ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења се не може изјавити жалба већ се 
може покренути управни спор, подношењем тужбе Управном суду, у року од 30 дана од дана 
његовог достављања. 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-135/2021-I  
Дана: 07. 06. 2021. године 
 
                      Председник Градског већа 

  градоначелник града Краљева 
                                                 др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 



На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 
72/09, 81/09–испр., 64/10–одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 
98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), члана 63. став 1. тачка 20. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћени текст), 
члана 4, члана 26. до члана 34. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града 
Краљева“, број  11/15 и 31/19),  
 
 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Тридесет другој (редовној) седници 
одржаној 7. јуна 2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

 
 ОТУЂУЈЕ СЕ кат. парцела број 3362/9 KO Краљево, потес Дивље поље,  
неизграђено грађевинско земљиште, укупне површине 00.11,98 ха, уписана у листу 
непокретности број 8152 КО Краљево, која је јавна својина града Краљева, предузећу 
DOO AUTO KARANOVAC KRALJEVO из Краљева, Улица Димитрија Туцовића број 50/18,  
чији је директор  Рашо Бабић из Краљева.   
 

II 
        

Катастарска парцела број 3362/9 КО Краљево ближе описана у члану 1. овог 
решења, отуђује се по цени од 6.150.000,00 динара, предузећу  DOO AUTO KARANOVAC 
KRALJEVO из Краљева, као најповољнијем понуђачу, на основу расписаног јавног огласа  
објављеног у недељном листу Ибарске новости и на сајту града Краљева www.kraljevo.rs  
 

III 
      
 Односи између града Краљева и предузећа DOO AUTO KARANOVAC KRALJEVO из 
Краљева, након правноснажности овог решења, биће уређени уговором о отуђењу 
грађевинског земљишта, односно предметне катастарске парцеле, који ће закључити 
градоначелник у име града Краљева и исти ће бити оверен пред Јавним бележником у 
Краљеву. 
 

IV 
 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
града Краљева“. 
 

V 
 

Решење  доставити предузећу DOO AUTO KARANOVAC KRALJEVO из Краљева, 
Улица Димитрија Туцовића број 50/18 и предузећу  DOO EURO TIR LOGISTIC из Краљева, 
Улица Првомајска број 24. 
 
 

 О б р а з л о ж е њ е 
 
 На основу усвојеног Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града 
Краљева и решења надлежног органа о расписивању јавног огласа,  Комисија за отуђење 
грађевинског земљишта  је расписала јавни оглас. 
 

Јавни оглас  је објављен у недељном листу Ибарске новости  и на сајту града Краљева 
www.kraljevo.rs  
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Број 18 - Страна 10                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        7. јун 2021. године

Комисија је пре расписивања јавног огласа  прибавила процену тржишне вредности 
непокретности за напред наведене парцеле од стране Пореске управе филијала А Краљево 
Одсек за контролу издвојених активности и утврдила почетну цену у поступку јавног 
оглашавања као и остале елементе огласа што је записнички константовала дана 20.04.2021. 
године. 

Дана 21.05.2021. године са почетком у 12,00 часова Комисија је приступила отварању 
понуда за локацију број 2 „У ДОСИТЕЈЕВОЈ УЛИЦИ КОД „НИС“ ПУМПЕ“, где су за 
катастарску парцелу ближе описану у члану 1. овог решења пристигле две благовремене и 
исправне понуде предузећа DOO AUTO KARANOVAC KRALJEVO из Краљева, Улица 
Димитрија Туцовића број 50/18 и предузећа  DOO EURO TIR LOGISTIC из Краљева, Улица 
Првомајска број 24. 

Комисија је у поступку отуђивања грађевинског земљишта  записнички констатовала да 
се непокретност ближе описана у члану 1. овог решења отуђи најповољнијем понуђачу  
предузећу DOO AUTO KARANOVAC KRALJEVO из Краљева.    

Правни основ за доношење овог решења прописан је чланом 99. став 1. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09–испр., 64/10–одлука УС, 
24/11, 121/12,42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 и 9/20) где се отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини спроводи 
јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним условима у 
складу са овим законом. 

Чланом 99. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 
81/09–испр., 64/10–одлука УС, 24/11, 121/12,42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука 
УС, 132/2014, 145/14,  83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) прописано је да поступак, услове, начин и 
Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини јединице локалне самоуправе 
уређује та јединица локалне самоуправе.  

Чланом 99. став 9. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 
81/09–испр., 64/10–одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука 
УС, 132/14, 145/14,  83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) прописано је да грађевинско земљиште у јавној 
својини отуђује лицу које понуди највећу цену за  то земљиште. 

Чланом 99. став 13.  Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 
72/09, 81/09–испр., 64/10–одлука УС, 24/11, 121/12,42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-
одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) прописано је да о отуђењу грађевинског 
земљишта у јавној својини по спроведеном поступку прикупљања понуда надлежни орган 
доноси одлуку, која се доставља свим учесницима у поступку прикупљања понуда. 

Чланом 63. став 1. тачка 20. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 6/19-пречишћени текст) прописана је надлежност Градског већа града Краљева за 
располагање и управљање грађевинским земљиштем у јавној својини града Краљева. 

Чланом 4, чланом 26. до члана 34. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист 
града Краљева“, број  11/15 и 31/19), прописана је надлежност Градског већа града Краљева 
и поступак отуђења грађевинског земљишта прикупљањем понуда јавним огласом као и да је 
записник комисије саставни део решења. 

Ово решење је коначно. 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења се не може изјавити жалба већ се 

може покренути управни спор, подношењем тужбе Управном суду, у року од 30 дана од дана 
његовог достављања. 

  

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-136/2021- I 
Дана: 07. 06. 2021. године 
 
 

              Председник Градског већа 
             градоначелник града Краљева 
                                                                     др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 



На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 
72/09, 81/09–испр., 64/10–одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 
98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), члана 63. став 1. тачка 20. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћени текст), 
члана 4, члана 26. до члана 34. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града 
Краљева“, број  11/15 и 31/19),  
 
 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Тридесет другој (редовној) седници 
одржаној 7. јуна 2021. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 
 ОТУЂУЈЕ СЕ кат. парцела број 5297/108 KO Краљево, потес Дивље поље,  
неизграђено грађевинско земљиште,  укупне површине 00.42,76 ха,  која је јавна својина 
града Краљева, уписана у листу непокретности број 8082 КО Краљево, Предузећу за 
професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Пакер Тим 
ДОО, Улица Аеродромска 4б, чији је законски заступник Ненад Пендић из Краљева.    
  

II 
        

Катастарска парцела број 5297/108 КО Краљево ближе описана у члану 1. овог 
решења, отуђује се по цени од 4.810.000,00 динара, Предузећу за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Пакер Тим ДОО, Улица 
Аеродромска 4б, као једином најповољнијем понуђачу, на основу расписаног јавног 
огласа објављеног у недељном листу Ибарске новости и на сајту града Краљева 
www.kraljevo.rs. 
 

III 
      
 Односи између града Краљева и Предузећа за професионалну рехабилитацију и 
запошљавање особа са инвалидитетом Пакер Тим ДОО, Улица Аеродромска 4б, након 
правноснажности овог решења, биће уређени уговором о отуђењу грађевинског 
земљишта, односно предметне катастарске парцеле, који ће закључити градоначелник у 
име града Краљева и исти ће бити оверен пред Јавним бележником у Краљеву. 
 

IV 
 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
града Краљева“. 
 

V 
 

Решење  доставити Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање  
особа са инвалидитетом Пакер Тим ДОО, Улица Аеродромска 4б . 

 
 

 О б р а з л о ж е њ е 
 

 На основу усвојеног Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града 
Краљева и решења надлежног органа о расписивању јавног огласа, Комисија за отуђење 
грађевинског земљишта  је расписала јавни оглас. 
 

Јавни оглас  је објављен у недељном листу Ибарске новости  и на сајту града Краљева 
www.kraljevo.rs  
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Комисија је пре расписивања јавног огласа  прибавила процену тржишне вредности 
непокретности за напред наведене парцеле од стране Пореске управе филијала А Краљево 
Одсек за контролу издвојених активности и утврдила почетну цену у поступку јавног 
оглашавања као и остале елементе огласа што је записнички констатовала дана 20.04.2021. 
године. 

Дана 21.05.2021. године са почетком у 12,00 часова Комисија  је приступила отварању 
понуда  за локацију  број 1 „ПОРЕД СПОРТСКОГ АЕРОДРОМА“, где је за катастарску парцелу 
ближе описану у члану 1. овог решења пристигла једна исправна и благовремена понуда 
Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 
Пакер Тим ДОО, Улица Аеродромска 4б. 

Правни основ за доношење овог решења прописан је чланом 99. став 1. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09–испр., 64/10–одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19 и 9/20) где се отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини 
спроводи јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним 
условима у складу са овим законом. 

Чланом 99. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 
81/09–испр., 64/10–одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука 
УС, 132/14, 145/14,  83/2018, 31/19, 37/19 и 9/20) прописано је да поступак, услове, начин и 
Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини јединице локалне самоуправе 
уређује та јединица локалне самоуправе. 

Чланом 99. став 9. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 
81/09–испр., 64/10–одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука 
УС, 132/14, 145/14,  83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) прописано је да грађевинско земљиште у јавној 
својини отуђује лицу које понуди највећу цену за  то земљиште. 

Члан 99. став 13.  Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 
81/09–испр., 64/10–одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука 
УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19, 37/19 и 9/20) прописује да о отуђењу грађевинског 
земљишта у јавној својини по спроведеном поступку прикупљања понуда надлежни орган 
доноси одлуку, која се доставља свим  учесницима у поступку прикупљања понуда. 

Чланом 63. став 1. тачка 20. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 6/19-пречишћени текст) прописана је надлежност Градског већа Града Краљева за 
располагање и управљање грађевинским земљиштем у јавној својини града Краљева. 

Чланом 4, чланом 26. до члана 34. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист 
града Краљева“, број  11/15 и 31/19), прописана је надлежност Градског већа града Краљева 
и поступак отуђења грађевинског земљишта прикупљањем понуда јавним огласом као и да је 
записник комисије саставни део решења. 

Ово решење је коначно. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења се не може изјавити жалба већ се 
може покренути управни спор, подношењем тужбе Управном суду, у року од 30 дана од дана 
његовог достављања. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-137/2021-I  
Дана: 07. 06. 2021. године 
 
 
 
            Председник Градског већа 
                                                                              градоначелник града Краљева                  
                                                                   др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.  



      На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, број 127/07, 83/14-др. закон, 101/16 и 47/18), члана 10. Одлуке о 
димничарским услугама („Службени лист града Краљева”, број 30/16 и 13/19) и члана 
63. став 1. тачка 2. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 
6/19-пречишћен текст), 
 

Градско веће града Краљева, на Тридесет првој (редовној) седници одржаној 
дана 31. маја 2021. године, донело је  
 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К  
 
 
I 
 

     ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм обављања димничарских услуга Јавног 
предузећа „Градско стамбено” Краљево за 2021. годину, донет Одлуком Надзорног 
одбора ЈП „Градско стамбено” Краљево,  број 778/3 од 13.05. 2021. године. 
 

 
    II    

                      
Овај закључак објавити у „Службеном листу града Краљева”. 

 
 
 

        О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е   
 

Правни основ за доношење овог закључка је члан 10. Одлуке димничарским 
услугама („Службени лист града Краљева”, број 30/16 и 13/19) који  предвиђа да 
предузеће доноси годишњи Програм обављања димничарских услуга на који 
сагласност даје Градско веће града Краљева, и члан 63. став 1. тачка 2. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), који 
предвиђа да Градско веће непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и 
других аката Скупштине, у овом случају Одлуке о димничарским услугама из које 
произилази доношење Програма обављања димничарских услуга за 2021. годину. 
 
 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 06-153/2021-I  
Дана: 31. 05. 2021. године 
 
 
                                                                              Председник Градског већа 
                                                                             градоначелник града Краљева 
                                                                   др Предраг Терзић, дипл.политиколог, с.р. 
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      На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, број 127/07, 83/14-др. закон, 101/16 и 47/18), члана 20. Одлуке о 
димничарским услугама („Службени лист града Краљева”, број 30/16 и 13/19) и члана 
63. став 1. тачка 2. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 
6/19-пречишћен текст), 
 

Градско веће града Краљева, на Тридесет првој (редовној) седници одржаној 
дана 31. маја 2021. године, донело је  
 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К  
 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План  чишћења и контроле димоводних и ложишних 
објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја за 2021. годину, донет Одлуком 
Надзорног одбора Јавног предузећа „Градско стамбено” Краљево, број 778/4 од 
13.05.2021. године. 

 
    II    

                      
Овај закључак објавити у „Службеном листу града Краљева”. 

 
 
 

        О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е   
 
 

Правни основ за доношење овог закључка је члан 20. Одлуке димничарским 
услугама („Службени лист града Краљева”, број 30/16 и 13/19) који  предвиђа да је  
предузеће дужно да донесе годишњи План чишћења и контроле димоводних и 
ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја на који сагласност 
даје  Градско веће града Краљева, и члан 63. став 1. тачка 2. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), који предвиђа да 
Градско веће непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката 
Скупштине, у овом случају Одлуке о димничарским услугама из које произилази 
доношење Плана  чишћења и контроле димоводних и ложишних објеката и уређаја и 
вентилационих канала и уређаја за 2021. годину. 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 06-154/2021-I  
Дана: 31. 05. 2021. године 
 
 
                                                                            Председник Градског већа 
                                                                           градоначелник града Краљева 
                                                                  др Предраг Терзић, дипл.политиколог, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 
 
         Рег.бр.                                                                                                         Страна                                                                                                                    
                  
         
            АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 

 
104. Решење о измени Решења о образовању и именовању председника и чланова 

Савета за очување културног и историјског наслеђа града Краљева……………… 
 

105. Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за реконструкцију, 
адаптацију – текуће одржавање објекта МЗ Милочај у циљу одржавања 
манифестације „Спортски дани у Милочају“............................................................... 
 

106. Решење о покретању поступка отуђења покретних ствари (путничких моторних 
возила) из јавне својине града Краљева и расписивању јавног огласа за 
отуђење.......................................................................................................................... 
 

107. Решење о отуђењу кат. парцеле број 3362/8 КО Краљево, потес Дивље поље, 
која је јавна својина града Краљева, Ложњаковић Небојши из Новог Београда 
као најповољнијем понуђачу на основу расписаног јавног огласа........................... 
 

108. Решење о отуђењу кат. парцеле број 3362/9 КО Краљево, потес Дивље поље, 
која је јавна својина града Краљева, Предузећу DOO AUTO KARANOVAC 
KRALJEVO из Краљева као најповољнијем понуђачу на основу расписаног 
јавног огласа.................................................................................................................. 
 

109. Решење о отуђењу кат. парцеле број 5297/108 КО Краљево, потес Дивље 
поље, која је јавна својина града Краљева, Предузећу за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Пакер Тим ДОО као 
најповољнијем понуђачу на основу расписаног јавног огласа.................................. 
 

110. Закључак о давању сагласности на Програм обављања димничарских услуга 
за 2021. годину донет Одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа „Градско 
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