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На основу члана 46. тачка 2. у вези са чланом 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. став 1. тачка 2. и члана 121. став 1. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), 
члана 17. и 20, а у вези са чланом 5. и 19. Одлуке о обавезном инвестиционом 
одржавању зграда и суфинансирању инвестиционих пројеката на територији 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 22/18 и 52/20), члана 92. 
став 1. тачка 6, члана 101, као и чланова 136, 140. и 141. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично 
тумачење), 

Градско веће града Краљева, на Тридесет осмој (редовној) седници 

одржаној 19.јула 2021. године, донело је 

 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

 

  I ОДБАЦУЈУ СЕ, као НЕПОТПУНЕ, пријавe стамбене заједницe: 

1. Југ Богданова број 134, Краљево и  
2. Хајдук Вељкова број 54, Краљево 

 за суфинансирање радова инвестиционог одржавања, односно унапре-
ђења својстава стамбених зграда поднете по Јавном позиву града Краљева од 
25.03.2021. године. 
 

 II ОДБИЈА СЕ, као НЕОСНОВАНА, пријава физичког лица - Симовић 
Верице из Краљева, Улица Сарајевска број 14, за суфинансирање радова 
инвестиционог одржавања стамбеног објекта - куће, поднета по Јавном позиву 
града Краљева од 25.03.2021. године 

 
 III Пројекат Стамбене заједница Карађорђева број 9 за суфинансирање 
радова инвестиционог одржавања улазне надстрешнице у зграду, ОБУСТАВЉА 
СЕ због одустанка подносиоца пријаве.  

 
 IV Ово решење је коначно и против њега се може покренути управни спор, 
подношењем тужбе Управном суду, у року од 30 дана од дана пријема решења. 
 

V Ово решење објавити на огласној табли Градске управе града Краљева 
и на званичном интернет сајту града Краљева, а доставити наведеним 
стамбеним заједницама и Одељењу за урбанизам грађевинарство и стамбено 
комуналне делатности, Градске управе града Краљева. 

 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

 На основу члана 14. Одлуке о обавезном инвестиционом одржавању зграда 
и суфинансирању инвестиционих пројеката на територији града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 22/18 и 52/20) Градско веће града Краљева 
је, дана 25.03.2021.године, расписало Јавни позив за суфинансирање пројеката 
инвестиционог одржавања, односно унапређења својстава стамбене зграде на 
територији града Краљева, а који су од интереса за град и које, по правилу 
реализују стамбене заједнице.  
 Комисија за утврђивање приоритета по расписаном Јавном позиву је, након 
комплетно спроведеног поступка за утврђивање приоритета за суфинансирање 
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инвестиционих пројеката по расписаном јавном позиву, утврђеног члановима 16, 
17, 18. и 19. поменуте Одлуке (прегледања приспелих пријава, утврђивања да ли 
су благовремене и непотпуне; сачињавања писаног извештаја о стручној оцени 
приспелих пријава; рангирања приспелих пријава према критеријумима утврђеним 
поменутом одлуком, утврђивања нацрта ранг листе инвестиционих пројеката за 
суфинансирање; утврђивања предлога ранг листе инвестиционих пројеката за 
суфинансирање и достављања утврђеног предлога ранг листе Градском већу 
града Краљева), Градском већу доставила предлог као у тачки I диспозитива 
решења - да пријаве стамбених заједница: Југ Богданова број 134, Краљево и 

Хајдук Вељкова број 54, Краљево, за суфинансирање радова инвестиционог 
одржавања, односно унапређења својстава стамбених зграда, сходно члану 17. 
став 5. поменуте Одлуке, одбаци као непотпуне.  
 Поред тога иста Комисија је утврдила и да пријаву физичког лица - Симовић 
Верице из Краљева; Улица Сарајевска број 14, за суфинансирање радова 
инвестиционог одржавања стамбеног објекта - куће, која је такође поднета по 
расписаном Јавном позиву града Краљева од 25.03.2021. године, сходно члану 5. 
наведене Одлуке треба одбити као неосновану, у свему као у тачки II диспозитива 
решења. 
  Комисија је утврдила и да поступак по пријави - пројекту Стамбене 
заједнице Карађорђева број 9 за суфинансирање радова инвестиционог 
одржавања улазне надстрешнице у зграду треба обуставити због одустанка 
подносиоца пријаве - поменуте стамбене заједнице. 
 Како је, сходно наведеном, Градско веће нашло да је Комисија потпуно и 
правилно спровела поступак и задатке утврђене решењем градоначелника, 
сагласно члану 17. и 20, а у вези са чланом 5. и 19. Одлуке о обавезном 
инвестиционом одржавању зграда и суфинансирању инвестиционих пројеката на 
територији града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 22/18 и 52/20), 
одлучено је као у диспозитиву решења. 
 Градско веће је нашло и да посебним решењем, треба одобрити 
суфинансирање укупно 24 пројеката стамбених заједница поднетих на Јавни 
позив града Краљева од 25.03.2021. године. 
 Решење доставити Стамбеним заједницама и лицу наведеним у тачки I, II и 
III диспозитива решења, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-
комуналне делатности Градске управе града Краљева и уз материјал са седнице.  
 

Градско веће града Краљева 
Број: 011-202/2021-І      
Дана:19.07.2021. године 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                  Председавајући Градског већа 

                                 Заменик градоначелника града Краљева 

 

                                                                Вукман Ракочевић 
 


