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На основу члана 46. 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. и члана 121. став 1. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 39. став 1. и 2. 
Пословника о раду Градског већа града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 21/19- 
пречишћен текст), у складу са тачком Г.2.1.3. Изменā и допунā Програма уређивања грађевинског 
земљишта за 2021. годину („Службени лист града Краљева“, број 20/21), 

Градско веће града Краљева, на Четрдесет шестој (ванредној) седници одржаној 15. септембра 
2021. године, по разматрању иницијативе Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта 
„Краљево“, донело је  

ЗЗ  АА  КК  ЉЉ  УУ  ЧЧ  АА  КК 

I  

ППРРИИХХВВААТТАА  ССЕЕ иницијатива Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ 
за достављање предлога за реконструкцију коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева у 
сврху подстицаја производно-привредних активности и развоја сеоског туризма,  и мења се Закључак 
број 06-252/2021-I донет на Четрдесет другој (ванредној) седници Градског већа града Краљева 
одржаној 20. августа 2021. године на следећи начин:  

У тачки II Закључка, табеларни део, уместо: 

 

РР..ббрр..  
  

ТТрраассаа  ппууттаа  
  

ДДуужжииннаа    

((mm))  

  

ШШииррииннаа  

((mm))  

  

ППоовврршшиинн

аа    mm
22
  

ЦЦееннаа  ппууттаа    

ппоо  mm
22
  

ддииннаарраа  

ГГрраадд  

ККррааљљееввоо    

((ссаа  ППДДВВ--оомм)) 
3. Прилаз дому у Метикошима  100,00 3,00 300,00 1.872,00 561.600,00 

 
Додаје се: 

 
РР..ббрр..  

  

ТТрраассаа  ппууттаа  
  

ДДуужжииннаа    

((mm))  

  

ШШииррииннаа  

((mm))  

  

ППоовврршшиинн

аа    mm
22
  

ЦЦееннаа  ппууттаа    

ппоо  mm
22
  

ддииннаарраа  

ГГрраадд  

ККррааљљееввоо    

((ссаа  ППДДВВ--оомм)) 
3. Прилаз дому у Метикошима  68,00 3,00 204,00 1.872,00 381.888,00 

Додају се нове позиције под редним бројем 7 и 8:  

 
РР..ббрр..  

  

ТТрраассаа  ппууттаа  
  

ДДуужжииннаа    

((mm))  

  

ШШииррииннаа  

((mm))  

  

ППоовврршшиинн

аа    mm
22
  

ЦЦееннаа  ппууттаа    

ппоо  mm
22
  

ддииннаарраа  

ГГрраадд  

ККррааљљееввоо    

((ссаа  ППДДВВ--оомм)) 

6. 
Пут према предузећу 

„КОТЛОРЕМОНТ“ 
200,00 3,00 600,00 1.872,00 1.123.200,00 

7. 
Пут према СЗР „Шумари“-

Рајовићи 
200,00 3,00 600,00 1.872,00 

1.123.200,00 
 

IIII  

ППРРЕЕДДЛЛААЖЖЕЕ  ССЕЕ закључење Aнекса 1 уговора о реконструкцији коловозне конструкције улица и 
некатегорисаних путева у сврху подстицаја производно-привредних активности и развоја сеоског 
туризма између града Краљева, Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ и 
Јавног комуналног предузећа „Путеви“ из Краљева, на основу члана 12. став 1. тачка 11. Закона о јавним 
набавкама. 

III 

Закључак доставити: градоначелнику града Краљева, директору и Надзорном одбору Јавног 
предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“, Одељењу за заједничке послове Градске 
управе града Краљева (Одсек за рад са МЗ) и уз материјал седнице Градског већа.  

ООббррааззллоожжеењњее 

Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 21.06.2021. године донела је Измене и допуне 
Програма уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину. Наведеним Програмом у тачки Г.1.2.3. 
утврђенa је реконструкција коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева у сврху подстицаја 
производно-привредних активности и развоја сеоског туризма, на предлог Градског већа у укупном износу од 
8.000.000,00 динара са ПДВ-ом. 

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ дана 14.09.2021. године доставило 
је предлог - иницијативу за реализацију тачке Г.1.2.3. са табеларним прегледом путних праваца предложених 
за реализацију предметне тачке. 

Сходно поднетој иницијативи донет је Закључак о њеном прихватању и достављању предлога. 

ГГРРААДДССККОО  ВВЕЕЋЋЕЕ  ГГРРААДДАА  ККРРААЉЉЕЕВВАА 
Број: 06-299/2021-I; Дана: 15. 09. 2021. године 

                                          ППРРЕЕДДССЕЕДДННИИКК    ГГРРААДДССККООГГ    ВВЕЕЋЋАА 
                        Градоначелник  града Краљева 

                                                                                                             др Предраг Терзић, дипл.политиколог 


