
На основу члана 99. став 1, 5, 13. и 14. 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, 9/20 и 
52/21), члана 63. став 1. тачка 20. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), члана 4. и члана 26. до члана 34. Одлуке о 
грађевинском земљишту („Службени лист града Краљева“, број  11/15 и 31/19),  

 
 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Четрдесет седмој (ванредној) седници 
одржаној 22. септембра 2021. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

       I 
 

 ОТУЂУЈЕ  СЕ кат. парцела број 5297/105 KO Краљево, неизграђено грађевинско 
земљиште, укупне површине 00.34,43 ха,  која је јавна својина града Краљева, уписана 
у листу непокретности број 8082 КО Краљево, Милошу Петковићу из Крушевца, 
Пакашница,  Улица Војводе Мишића бр. 115. 
   
       II 
        

 Катастарска парцела број 5297/105 КО Краљево ближе описана у члану 1. овог 
решења, отуђује се по цени од 4.205.000,00 динара, Милошу Петковићу из Крушевца, 
Улица Војводе Мишића бр.115, као најповољнијем понуђачу на основу расписаног јавног 
огласа од 13.08.2021. године, објављеном у недељном листу Ибарске новости и на сајту 
града Краљева, www.kraljevo.rs.        
 Цене отуђења за катастарску парцелу ближе описану у ставу 1. овог члана ће се 
исплатити у целости пре закључења уговора. 
 
       III 
      

 Односи између града Краљева и Милоша Петковића из Крушевца, Улица Војводе 
Мишића бр.115, као најповољнијег понуђача, након правноснажности овог решења  
биће уређени уговором о отуђењу грађевинског земљишта, односно предметнe 
катастарскe парцелe, 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“. 
 

 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, дана 13.08.2021. године.  

Комисија је пре расписивања јавног огласа прибавила процену тржишне вредности 
непокретности за напред наведене парцеле од стране Пореске управе филијала А 
Краљево. 

Дана 13.09.2021. године са почетком у 12,00 часова Комисија  је приступила 
отварању понуда  за локацију  број 1 „ПОРЕД СПОРТСКОГ АЕРОДРОМА“, где су за 
катастарску парцелу ближе описану у члану 1. овог решења пристигле две исправне и 
благовремене понуде.  



Комисија је у поступку отуђивања грађевинског земљишта  записнички констатовала 
да се непокретност ближе описана у члану 1. овог решења отуђи најповољнијем понуђачу,  
Милошу Петковићу из Крушевца, Улица Војводе Мишића бр.115. 

 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, 9/20 и 52/21) 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 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 13.  Закона о планирању и изградњи 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: 011-297/2021-I; Дана: 22. 09. 2021. године  
  

 
 

                                                     Председник Градског већа 

                                                                           градоначелник града Краљева 

                    др Предраг Терзић, дипл. политиколог 
  


