
 
На основу члана 27. став 10. и члана 34. став 1.Закона о јавној својини („Службени 

гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), 
члана 6, члана 8. став 3. и члана 9. став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/18), члана 45. 
став 3. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима и другим имовинским 
правима у јавној својини града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 22/18) и члана 
58. став 1. тачка 20. и  члана 63. став 1. тачка 12.  Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст),  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Четрдесет петој (ванредној) седници одржаној 9. 
септембра 2021. године, донело је    
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

I      
            ДАЈЕ СЕ у  закуп  пословни простор у улици Омладинска бр.26/1, у Краљеву, нето 
површине 74,52м² (приземље 41,41м², подрум 33,11м²), на катастарској парцели 652 КО  
Краљево, који је јавна својина града Краљева, Привредном друштву „STEFANO PRIMO“ DOO, 
Кнић, Љуљаци бб, након спроведеног поступка прикупљања писаних понуда путем јавног 
оглашавања, покренутог Решењем градоначелника града Краљева Број: 2077/21-I од 09.08. 
2021.године, односно по Јавном огласу објављеном 20.08.2021.године, на одређено време на 
период до 10 година, са месечном закупнином од 155.760,00 динара са урачунатим ПДВ-ом. 
 

II 

          Градоначелник града Краљева након правноснажности овог решења, закључиће уговор о 
давању у закуп пословног простора који је јавна својина града Краљева, којим ће се ближе 
дефинисати права и обавезе закупца. 
    

III 
       Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто доставити Привредном друштву  
„STEFANO PRIMO“ DOO, Кнић, Љуљаци бб, на адресу Управе: Шумадијска бр.12, Крагујевац,  
и Градском  правобранилаштву града Краљева.  
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Градоначелник града Краљева донео је Решење Број: 2077/21-I од 09.08.2021.године да се 
покрене поступак прикупљања писаних понуда путем јавног оглашавања ради давања у закуп 
непокретности у јавној својини града Краљева, којим је обухваћен и пословни простор у улици 
Омладинска бр.26/1, у Краљеву, нето површине 74,52м² (приземље 41,41м², подрум 33,11м²), 
на катастарској парцели 652 КО  Краљево. 
 

Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града 
Краљева, образована Решењем градоначелника Града Краљева Број:011-214/20-I од 16.09. 
2020. године, дана 20.08.2021.године, објавила је Јавни оглас у недељном листу „Ибарске 
новости“, као и на интернет страници града Краљева – www.kraljevo.org.rs и на интернет 
страници Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево -  www.gskv.rs . 
 

Дана 03.09.2021.године Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности у 
јавној својини града Краљева је отворила благовремено приспеле понуде у поступку 
прикупљања писаних понуда по Јавном огласу објављеном 20.08.2021.године, при чему је у 
односу на пословни простор у улици Омладинска бр.26/1, у Краљеву, нето површине 74,52м² 
(приземље 41,41м², подрум 33,11м²), на катастарској парцели 652 КО  Краљево, оглашен по 
почетној цени од 141.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, констатовала да је поднета само 
једна понуда и то понуда бр.1506 од 30.08.2021.године понуђача Привредног друштва 
„STEFANO PRIMO“ DOO, Кнић, Љуљаци бб, за коју је приликом отварања понуда конататовано 
да је благовремена и потпуна, односно  да садржи  све исправе предвиђене у Јавном огласу од 



20.08.2021.године, а којом је понуђена цена закупа у износу од 129.800,00 динара без ПДВ-а,  
односно 155.760,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, тако да је иста прихватљива, јер је 
понуђена цена виша од  почетне оглашене цене. 
 

Како је одредбом члана 8.став 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и 
уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, број 16/2018) прописано да ће се поступак 
прикупљања писаних понуда спровести и уколико пристигне једна понуда, то је Комисија 
предложила Градском већу града Краљева да пословни простор у улици Омладинска бр.26/1, у 
Краљеву, нето површине 74,52м² (приземље 41,41м², подрум 33,11м²), на катастарској парцели 
652 КО  Краљево, који је јавна својина Града Краљева, буде дат у закуп Привредном друштву 
„STEFANO PRIMO“ DOO, Кнић, Љуљаци бб, као најповољнијем понуђачу, на одређено време 
на период до 10 година, са месечном закупнином од  155.760,00 динара са урачунатим ПДВ-ом. 
 

Чланом 34. став 1.Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 
105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/17, 95/18) је прописано да се ствари у јавној својини   
могу дати у закуп полазећи од тржишне висине закупнине за одређену врсту ствари, у поступку 
јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда. 
 

Такође, чланом 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања 
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Сл. гласник РС“, број 16/2018) је прописано да се непокретне ствари у јавној 
својини дају у закуп у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда путем 
јавног оглашавања, а  изузетно непосредном погодбом у случајевима утврђеним законом и  
уредбом.  
 

Чланом 9. став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања 
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Сл.гласник РС“, број 16/2018) је прописано да се избор најповољнијег 
понуђача врши применом критеријума висине понуђене закупнине.  
 

Чланом 45.став 3. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима и другим 
имовинским правима у јавној својини рада Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
22/2018) предвиђено је да након спроведеног поступка јавног надметања, односно прикупљања 
писаних понуда, Градско веће доноси решење о давању у закуп непокретности на предлог 
Комисије о избору најповољнијег понуђача.  
          

Чланом 58. став 1. тачка 20.  Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
6/19-пречишћен текст) прописана је надлежност градоначелника да доноси акт о покретању 
поступка давања у закуп непокретности у јавној својини Града  и образује Комисију за давање у 
закуп непокретности у јавној својини. 
 

Члан 63. став 1. тачка 12. Статута града Краљева прописује да о давању у закуп непокретних 
ствари у јавној својини Града одлучује Градско веће града Краљева.  
 

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: 011-254/2021-I; Дана: 09. 09. 2021. године  

  
                                

                                                                                                        Председник Градског већа  
                                                                                                       градоначелник града Краљева    

                                          Др Предраг Терзић, дипл. политиколог 


