
290.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 30 - 22. СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДOНAЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА

 

 

   
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
        На основу члана 5. став 6. и члана 58. став 1. и 2. Закона о буџетском 

систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
испр, 108/13,142/14, 68/2015 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 
149/20), члана 44. тачка 3. и 5, а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 
47/18), члана 58. став 1, тачка 3. и 5, члана 87. став 3. и члана 121. став 1. Статута 
града Краљева ("Службени лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен текст), члана 
11, 13. и 24. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града 
Краљева", број 52/20 и 20/21),   

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о отварању апропријације по основу наменског трансфера 
добијеног од другог нивоа власти 

 
 1. Наменска трансферна средства од другог нивоа власти, на основу 

Уговора о суфинансирању пројекта ''30. Жички духовни сабор Преображење'' 
закљученог између Министарства културе и информисања Републике Србије (заведен 
под бројем 451-04-2296/2021-03, дана 22.07.2021. године) и Народне библиотеке 
„Стефан Првовенчани“ (заведен под бројем 400, дана 28.07.2021. године) пренета у 
корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-53 
код Управе за трезор дана 01.09.2021. године као текући наменски трансфер од 
Републике у корист нивоа градова (извод 20) у износу од 300.000,00 динара, 
распоређују се Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“ Краљево за реализацију 
пројеката ''30. Жички духовни сабор Преображење''.  

 2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења у 
Одлуци о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", број 
52/20 и 20/21) у оквиру Раздела 5, Глава 04 - Народна библиотека „Стефан 
Првовенчани“ Краљево, Програм 1201 – Развој културе и информисања, Функција 820, 
Програм. актив./Пројекат  0002 – Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва, увећава се Позиција 267, Економска класификација 424  – 
Специјализоване услуге, у износу од 300.000,00 динара (Извор 07). 

 3. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Народна 
библиотека „Стефан Првовенчани“ да средства у износу  од 300.000,00 динара користи 
искључиво за реализацију пројекта из тачке 1. овог решења. 

  4. Обавезује се Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ као корисник 
средстава да Извештај о реализацији пројекта из тачке 1. овог решења са доказима о 
наменском коришћењу финансијских средстава поднесе Министарству културе и 
информисања Републике Србије у року од 15 дана од дана завршетка Пројекта, 
односно до 31. децембра текуће године. 
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  5. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева и Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево. 
   6. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
                                              

Образложење 
 

  На основу Уговора о суфинансирању пројекта ''30. Жички духовни сабор 
Преображење'' закљученог између Министарства културе и информисања Републике 
Србије и Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ пренета су средства у корист 
буџета града Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-53 код 
Управе за трезор дана 01.09.2021. године као текући наменски трансфер од Републике 
у корист нивоа градова (извод 20) у износу од 300.000,00 динара која се распоређују 
Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“ Краљево за реализацију пројеката ''30. 
Жички духовни сабор Преображење''. 
  Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 
24. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину којим је прописано да у случају када 
виши ниво власти својим актом определи нижем нивоу власти наменска средства за 
надокнаду штета услед елементарних непогода, односно друга наменска трансферна 
средства, као и у случају уговарања донација, а чији износи нису могли бити познати у 
поступку доношења буџета, на предлог Одељења за привреду и финансије Градске 
управе града Краљева, Градоначелник града Краљева доноси решење о 
распоређивању средстава за извршавање рахода и издатака по том основу на 
одговарајуће апропријације. 
   Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева, 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Народној 
библиотеци „Стефан Првовенчани“ Краљево,  Управи за трезор и архиви.  
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 2448/2021 
Дана: 16. септембра 2021. године 
    
 
 
                                                                                    

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



 

 

   
 

       На основу члана 5. став 6. и члана 58. став 1. и 2. Закона о буџетском 
систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
испр, 108/13,142/14, 68/2015 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 
149/20), члана 44. тачка 3. и 5, а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 
47/18), члана 58. став 1, тачка 3. и 5, члана 87. став 3. и члана 121. став 1. Статута 
града Краљева ("Службени лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен текст), члана 
11, 13. и 24. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града 
Краљева", број 52/20 и 20/21),   

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о отварању апропријације по основу наменског трансфера 
добијеног од другог нивоа власти 

 
 1. Наменска трансферна средства од другог нивоа власти, на основу 

Уговора о суфинансирању пројекта ''Часопис за књижевност, уметност и културу 
Повеља 2021'' закљученог између Министарства културе и информисања Републике 
Србије (заведен под бројем 451-04-5715/2021-03, дана 15.07.2021. године) и Народне 
библиотеке „Стефан Првовенчани“ (заведен под бројем 399, дана 28.07.2021. године) 
пренета у корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840-
733144843-53 код Управе за трезор дана 01.09.2021. године као текући наменски 
трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 20) у износу од 350.000,00 
динара, распоређују се Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“ Краљево за 
реализацију пројеката ''Часопис за књижевност, уметност и културу Повеља 2021''.  

 2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења у 
Одлуци о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", број 
52/20 и 20/21) у оквиру Раздела 5, Глава 04 - Народна библиотека „Стефан 
Првовенчани“ Краљево, Програм 1201 – Развој културе и информисања, Функција 820, 
Програм. актив./Пројекат  0002 – Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва, увећавају се: 

             - Позиција 266, Економска класификација 423  – Услуге по уговору, у 
износу од 50.000,00 динара и 

             - Позиција 267, Економска класификација 424  – Специјализоване услуге, 
у износу од 300.000,00 динара (Извор 07). 

 3. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Народна 
библиотека „Стефан Првовенчани“ да средства у износу  од 350.000,00 динара користи 
искључиво за реализацију пројекта из тачке 1. овог решења. 

  4. Обавезује се Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ као корисник 
средстава да Извештај о реализацији пројекта из тачке 1. овог решења са доказима о 
наменском коришћењу финансијских средстава поднесе Министарству културе и 
информисања Републике Србије у року од 15 дана од дана завршетка Пројекта, 
односно до 31. децембра текуће године. 
  5. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева и Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево. 
   6. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
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Образложење 
 

  На основу Уговора о суфинансирању пројекта ''Часопис за књижевност, 
уметност и културу Повеља 2021'' закљученог између Министарства културе и 
информисања Републике Србије и Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“  
пренета су средства у корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних прихода 
број 840-733144843-53 код Управе за трезор дана 01.09.2021. године као текући 
наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 20) у износу од 
350.000,00 динарам која се распоређују Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“ 
Краљево за реализацију пројеката ''Часопис за књижевност, уметност и културу Повеља 
2021''. 
  Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 
24. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину којим је прописано да у случају када 
виши ниво власти својим актом определи нижем нивоу власти наменска средства за 
надокнаду штета услед елементарних непогода, односно друга наменска трансферна 
средства, као и у случају уговарања донација, а чији износи нису могли бити познати у 
поступку доношења буџета, на предлог Одељења за привреду и финансије Градске 
управе града Краљева, Градоначелник града Краљева доноси решење о 
распоређивању средстава за извршавање рахода и издатака по том основу на 
одговарајуће апропријације. 
   Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева, 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Народној 
библиотеци „Стефан Првовенчани“ Краљево,  Управи за трезор и архиви.  
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 2449/2021 
Дана: 16. септембра 2021. године 
    
 
                                                                                    

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



 

 

   
 

       На основу члана 5. став 6. и члана 58. став 1. и 2. Закона о буџетском 
систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
испр, 108/13,142/14, 68/2015 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 
149/20), члана 44. тачка 3. и 5, а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 
47/18), члана 58. став 1, тачка 3. и 5, члана 87. став 3. и члана 121. став 1. Статута 
града Краљева ("Службени лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен текст), члана 
11, 13. и 24. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града 
Краљева", број 52/20 и 20/21),   

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о отварању апропријације по основу наменског трансфера 
добијеног од другог нивоа власти 

 
 1. Наменска трансферна средства од другог нивоа власти, на основу 

Уговора о откупу публикација закљученог између Министарства културе и 
информисања Републике Србије (заведен под бројем 650-00-211//2021-03, дана 
05.07.2021. године) и Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ (заведен под бројем 
414, дана 05.08.2021. године) пренета у корист буџета града Краљева на уплатни рачун 
јавних прихода број 840-733144843-53 код Управе за трезор дана 10.09.2021. године као 
текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 21) у износу од 
99.580,00 динара, распоређују се Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“ 
Краљево у циљу откупа књига за библиотеку на основу Решења о додели средстава 
издавачима, дистрибутерима и ауторима који самостално издају књиге по Конкурсу за 
откуп публикација за библиотеке за 2021. годину, број 401-01-430/2021-3 од 23.06.2021. 
године.  

 2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења у 
Одлуци о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", број 
52/20 и 20/21) у оквиру Раздела 5, Глава 04 - Народна библиотека „Стефан 
Првовенчани“ Краљево, Програм 1201 – Развој културе и информисања, Функција 820, 
Програм. актив./Пројекат  0001 – Функционисање локалних установа културе, увећава 
се Позиција 255, Економска класификација 425  – Текуће поправке и одржавање, у 
износу од 99.580,00 динара (Извор 07). 

 3. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Народна 
библиотека „Стефан Првовенчани“ да средства у износу  од 99.580,00 динара користи 
искључиво за намене описане у тачки 1. овог решења, као и да изврши све обавезе на 
начин и у роковима у складу са закљученим уговором. 
  4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева и Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево. 
   5. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
                                              

Образложење 
 

  На основу Уговора о откупу публикација закљученог између Министарства 
културе и информисања Републике Србије и Народне библиотеке „Стефан 
Првовенчани“ пренета су средства у корист буџета града Краљева на уплатни рачун 
јавних прихода број 840-733144843-53 код Управе за трезор дана 10.09.2021. године као 
текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 21) у износу од 
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99.580,00 динара које се распоређују Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“ 
Краљево у циљу откупа књига за библиотеку, на основу Решења о додели средстава 
издавачима, дистрибутерима и ауторима који самостално издају књиге по Конкурсу за 
откуп публикација за библиотеке за 2021. годину, број 401-01-430/2021-3 од 23.06.2021. 
године. 
            На основу дописа Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ Краљево 
број 490 од 20.09.2021. године, средства добијена по основу откупа публикација 
представљају приход Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ Краљево и њихову 
намену утврђује Библотека у сарадњи са оснивачем. 
  Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 
24. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину којим је прописано да у случају када 
виши ниво власти својим актом определи нижем нивоу власти наменска средства за 
надокнаду штета услед елементарних непогода, односно друга наменска трансферна 
средства, као и у случају уговарања донација, а чији износи нису могли бити познати у 
поступку доношења буџета, на предлог Одељења за привреду и финансије Градске 
управе града Краљева, Градоначелник града Краљева доноси решење о 
распоређивању средстава за извршавање рахода и издатака по том основу на 
одговарајуће апропријације. 
   Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева, 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Народној 
библиотеци „Стефан Првовенчани“ Краљево,  Управи за трезор и архиви.  
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 2450/2021 
Дана: 16. септембра 2021. године 
    
 
 
                                                                                    

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



 

 

   
 

       На основу члана 5. став 6. и члана 58. став 1. и 2. Закона о буџетском 
систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
испр, 108/13,142/14, 68/2015 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 
149/20), члана 44. тачка 3. и 5, а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 
47/18), члана 58. став 1, тачка 3. и 5, члана 87. став 3. и члана 121. став 1. Статута 
града Краљева ("Службени лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен текст), члана 
11. члана 13. и члана 24. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени 
лист града Краљева", број 52/20 и 20/21),   

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о отварању апропријације по основу наменског трансфера 
добијеног од другог нивоа власти 

 
 1. Наменска трансферна средства од другог нивоа власти, на основу 

Уговора о финансирању пројекта Лојаник – рудник камених сировина праисторијских 
заједница централне Србије закљученог између Министарства културе и информисања 
Републике Србије (заведен под бројем 451-04-654/2021-02, дана 10.05.2021. године) и 
Народног музеја Краљево и Решења о преносу средстава Министарства културе и 
информисања Републике Србије број 451-04-654/2021-02 од 13.05.2021. године пренета 
у корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-53 
код Управе за трезор дана 31.05.2021. године као текући наменски трансфер од 
Републике у корист нивоа градова (извод 10) у укупном износу од 800.000,00 динара, 
распоређују се Народном музеју Краљево за суфинансирање уговореног пројекта.  

 2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења у 
Одлуци о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", број 
52/20 и 20/21) у оквиру Раздела 5, Глава 02 - Народни музеј Краљево, Програм 1201 – 
Развој културе и информисања, Функција 820, увећавају се у оквиру Програм. 
актив./Пројекат  0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва: 
     - Позиција  217,  Економска класификација 422  –  Трошкови путовања, у износу  од 
       101.850,00 динара  
     -  Позиција  218,  Економска класификација 423  –  Услуге  по  уговору , у износу  од 
        544.530,00 динара и 
     - Позиција 220, Економска класификација 426 – Материјал, у износу од 153.620,00 
       динара (Извор 07). 

 3. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Народни музеј 
Краљево да средства у износу  од 800.000,00 динара користи искључиво за реализацију 
пројекта из тачке 1. овог решења. 

  4. Обавезује се Народни музеј Краљево као корисник средстава да се у 
свему придржава обавеза преузетих закључењем Уговора из тачке 1. овог решења.  
  5. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева и Народни музеј Краљево. 
   6. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
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Образложење 
 

  На основу Уговора о финансирању пројекта Лојаник – рудник камених 
сировина праисторијских заједница централне Србије закљученог између  
Министарства културе и информисања Републике Србије  и Народног музеја Краљево и 
Решења о преносу средстава Министарства културе и информисања Републике Србије 
број 451-04-654/2021-02 од 10.05.2021. године пренета су у корист буџета града 
Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-53 код Управе за трезор 
дана 31.05.2021. године као текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа 
градова средства у укупном износу од 800.000,00 динара, која се распоређују Народном 
музеју Краљево за финансирање пројекта Лојаник – рудник камених сировина 
праисторијских заједница централне Србије. 
  Народни музеј Краљево се дописом бр. 01-1/352 од 22.09.2021.године  
изјаснио о расподели горе поменутих средстава на одговарајуће економске 
класификације у складу са Уговором о финансирању пројекта Лојаник – рудник камених 
сировина праисторијских заједница централне Србије. 
  Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 
24. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", 
број 52/20 и 20/21) којим је прописано да у случају када виши ниво власти својим актом 
определи нижем нивоу власти наменска средства за надокнаду штета услед 
елементарних непогода, односно друга наменска трансферна средства, као и у случају 
уговарања донација, а чији износи нису могли бити познати у поступку доношења 
буџета, на предлог Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева, 
Градоначелник града Краљева доноси решење о распоређивању средстава за 
извршавање рахода и издатака по том основу на одговарајуће апропријације. 
   Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева, 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Народном музеуј 
Краљево,  Управи за трезор и архиви.  
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
IV Број: 2513 /2021 
Дана: 22. септембра 2021. године 
    
 
 
                                                                                    

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



 

 

   
       На основу члана 5. став 6. и члана 58. став 1. и 2. Закона о буџетском 

систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
испр, 108/13,142/14, 68/2015 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 
149/20), члана 44. тачка 3. и 5, а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 
47/18), члана 58. став 1, тачка 3. и 5, члана 87. став 3. и члана 121. став 1. Статута 
града Краљева ("Службени лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен текст), члана 
11, 13. и 24. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града 
Краљева", број 52/20 и 20/21),   

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о отварању апропријације по основу наменског трансфера 
добијеног од другог нивоа власти 

 
 1. Наменска трансферна средства од другог нивоа власти, на основу 

Уговора о суфинансирању матичних функција у 2021.години закљученог између 
Министарства културе и информисања Републике Србије (заведен под бројем 630-02-
36/2020-02, дана 03.08.2021. године) и Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ 
(заведен под бројем 412, дана 03.08.2021. године) и Решења о преносу средстава 
Министарства културе и информисања Републике Србије број 630-02-36/2020-02 од 
23.08.2021. године  пренета у корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних 
прихода број 840-733144843-53 код Управе за трезор дана 10.09.2021. године као 
текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 21) у износу од 
330.000,00 динара, распоређују се Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“ 
Краљево за реализацију уговореног пројекта.  

 2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења у 
Одлуци о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", број 
52/20 и 20/21) у оквиру Раздела 5, Глава 04 - Народна библиотека „Стефан 
Првовенчани“ Краљево, Програм 1201 – Развој културе и информисања, Функција 820, 
Програм. актив./Пројекат  0002 – Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва, увећавају се: 

             - Позиција 264, Економска класификација 421  – Стални трошкови, у 
износу од 15.000,00 динара, 

             - Позиција 265, Економска класификација 422  – Трошкови путовања, у 
износу од 156.000,00 динара, 

             - Позиција 266, Економска класификација 423  – Услуге по уговору, у 
износу од 74.000,00 динара и 

             - Позиција 268, Економска класификација 426  – Материјал, у износу од 
85.000,00 динара (Извор 07). 

 3. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Народна 
библиотека „Стефан Првовенчани“ да средства у износу  од 330.000,00 динара користи 
искључиво за реализацију пројекта из тачке 1. овог решења. 

  4. Обавезује се Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ као корисник 
средстава да Извештај о реализацији пројекта из тачке 1. овог решења са доказима о 
наменском коришћењу финансијских средстава поднесе Министарству културе и 
информисања Републике до 31. децембра текуће године. 
  5. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева и Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево. 
   6. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
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Образложење 
 

  На основу Уговора о суфинансирању матичних функција у 2021.години 
закљученог између Министарства културе и информисања Републике Србије и Народне 
библиотеке „Стефан Првовенчани“ пренета су средства у корист буџета града Краљева 
на уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-53 код Управе за трезор дана 
10.09.2021. године као текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова 
(извод 21) у износу од 330.000,00 динара која се распоређују Народној библиотеци 
„Стефан Првовенчани“ Краљево за реализацију пројекта матичних функција у 
2021.години. 

           Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ се дописом бр. 502 од 
22.09.2021.године  изјаснила о расподели горе поменутих средстава на одговарајуће 
економске класификације у складу са Уговором о суфинансирању матичних функција у 
2021.години. 
  Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 
24. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину којим је прописано да у случају када 
виши ниво власти својим актом определи нижем нивоу власти наменска средства за 
надокнаду штета услед елементарних непогода, односно друга наменска трансферна 
средства, као и у случају уговарања донација, а чији износи нису могли бити познати у 
поступку доношења буџета, на предлог Одељења за привреду и финансије Градске 
управе града Краљева, Градоначелник града Краљева доноси решење о 
распоређивању средстава за извршавање рахода и издатака по том основу на 
одговарајуће апропријације. 
   Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева, 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Народној 
библиотеци „Стефан Првовенчани“ Краљево,  Управи за трезор и архиви.  
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 2515/2021 
Дана: 22. септембра 2021. године 
    
 
 
                                                                                    

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



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 246/238 KO Ковачи, земљиште у грађевинском 
подручју, укупне површине 00.02,34 ха, која је јавна својина града Краљева, уписана у 
листу непокретности број 2175 КО Краљево, Милану Луковићу из Краљева, Улица 
Првомајска бр.019.  
       II 
        

 Катастарска парцела број 246/238 КО Ковачи, ближе описана у члану 1. овог 
решења, отуђује се по цени од 606.000,00 динара, Милану Луковићу из Краљева, Улица 
Првомајска бр.019, као  најповољнијем понуђачу на основу расписаног јавног огласа од 
13.08.2021. године, објављеном у недељном листу Ибарске новости и на сајту гГрада 
Краљева, www.kraljevo.rs.     
    
 Цена 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 Милана Луковића из Краљева, Улица 
Првомајска бр.019 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 
 

  Скупштина града Краљева је на седници одржаној дана 26.03.2021. године донела 
Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Краљева  и на седници 
одржаној 21.06.2021. године Допуну Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној 
својини града Краљева.  

Комисија за отуђење грађевинског земљишта  је на основу напред наведеног и  
решења Градског већа Града Краљева  број 011-206/2021-I од 19.07.2021. године 
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. 
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Дана 13.09.2021. године са почетком у 12,00 часова Комисија је приступила 
отварању понуда  за локацију  број 4 „ВОЋАРЕВЕ ЛИВАДЕ“, 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,  
Милану Луковићу из Краљева, Улица Првомајска бр.019. 

 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-пречишћен 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: 011-296/2021-I 
Дана: 22. 09. 2021. године  

  
 
 

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

 



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.  
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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, с.р. 

  



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 2824/2 KO Краљево, градско грађевинско 
земљиште, укупне површине 00.24,78 ха,  која је јавна својина града Краљева, уписана 
у листу непокретности број 1659 КО Краљево, предузећу POBEDA COMPANI из Нове 
Пазове. 
 
       II 
        

 Катастарска парцела број 2824/2 КО Краљево, ближе описана у члану 1. овог 
решења, отуђује се по цени од 8.678.000,00 динара, предузећу POBEDA COMPANI из 
Нове Пазове  као једином и најбољем 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.     
 Цена 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 предузећа POBEDA COMPANI из Нове Пазове, 
као јединог и 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 
 

  Скупштина града Краљева је на седници одржаној дана 26.03.2021. године донела 
Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Краљева број 011-86/2021 
од 26.03.2021. године.   

Комисија за отуђење грађевинског земљишта  је на основу напред наведеног и  
решења Градског већа града Краљева број 011-206/2021-I од 19.07.2021. године 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. 
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Дана 13.09.2021.године са почетком у 12,00 часова Комисија је приступила 
отварању понуда  за локацију  број 2, код бившег погона „ПАПИРПРОМЕТ“, где је за 
катастарску парцелу ближе описану у члану 1. овог решења пристигла  једна исправна и 
благовремена понуда.  
           Комисија је у поступку отуђивања грађевинског земљишта  записнички констатовала 
да се непокретност ближе описана у члану 1. овог решења отуђи најповољнијем и једином 
понуђачу, предузећу POBEDA COMPANI из Нове Пазове. 

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-пречишћен 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: 011-298/2021-I 
Дана: 22. 09. 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“, 
бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), члана 20. 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 („Службени гласник РС“, бр. 16/2018), члана 63. став 1. 
тачка 13. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-
пречишћен текст), члана 36, 37. и 38. 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  Четрдесет седмој (ванредној) седници 
одржаној 22. септембра 2021. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

 ОТУЂУЈУ СЕ  покретнe ствари из јавне својине и то: путничко возило марке FIAT 
тип PUNTO CLASSIC 1.2 DINAMIC LPG, број шасије ZFA18800007038567, број мотора 
188A40006242053, година производње 2011. и путничко возило марке FIAT тип PUNTO 
CLASSIC 1.2 DINAMIC LPG, број шасије ZFA18800007038775, број мотора 
188A40006237099, година производње 2011., Јовани Миљковић из Крагујевца, Улица 
Саве Николића 31, 34000 Крагујевац, у поступку покренутом решењем Градског већа 
града Краљева број 011-134/2021-I од 07.06.2021. године.   
 

II 
           Покретне ствари ближе описана у ставу 1. диспозитива овог решења отуђује се 
по цени од 121.002,00 динара за возило марке FIAT тип PUNTO CLASSIC 1.2 DINAMIC 
LPG, број шасије ZFA18800007038567, број мотора 188A40006242053 и по цени од 
121.002,00 динара за возило марке FIAT тип PUNTO CLASSIC 1.2 DINAMIC LPG, број 
шасије ZFA18800007038775, број мотора 188A40006237099, Јовани Миљковић из 
Крагујевца, Улица Саве Николића 31, 34000 Крагујевац, као најповољнијем понуђачу 
на основу расписаног јавног огласа од 03.09.2021. године објављеном у недељном 
листу „Ибарске новости“ и интернет презентацији града Краљева. 
         Цена отуђења за покретне ствари ближе описане у ставу 1. овог члана ће се 
исплатити у целости пре закључења уговора, а најкасније у року од 20 дана од дана 
ступања на снагу овог решења. 
 

III 
          Односи између града Краљева и Јоване Миљковић из Краљева, након 
правноснажности овог решења биће уређени уговором о отуђењу покретне ствари, 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 Одељењу за управљање имовином Градске управе града 
Краљева, Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева, 
Одељењу за заједничке послове Градске управе града Краљева, члановима Комисије 
и понуђачу. 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
        Одељење за заједничке послове Градске управе града Краљева упутило је Комисији 
за отуђење покретних ствари из јавне својине града Краљева дописе број 370/21 од 
18.03.2021. године и 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.  
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         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.  
       Решењем Градског већа града Краљева број 011-134/2021-I од 07.06.2021. године, 
покренут је поступак отуђења покретних ствари - возила из јавне својине града Краљева и 
расписан је јавни оглас за отуђење покретних ствари из јавне својине града Краљева. 
      Јавни оглас за отуђење покретних ствари, ближе описаних у ставу 1. ове одлуке, 
објављен је на интернет презентацији града Краљева и у недељном листу „Ибарске 
новости“ дана 03.09.2021. године. Рок за подношење понуда је био 14.09.2021. године.  
        До окончања рока за подношење понуда  за возила ближе описана у члану 1. овог 
решења пристигла је укупно по 1 (једна) понуда. 
        Комисија је приступила отварању понуда 14.09.2021. године, о чему је сачинила 
записник број 22/21 од 14.09.2021. године. Пре отварања понуда Комисија је констатовала 
да су све понуде пристигле у року као и да су прописно запечаћене и да нису оштећене. 
        Након отварања понуде комисија је констатовала да су сви понуђачи доставили све 
тражене документе и доказ о уплати депозита, као и да је понуђач Јована Миљковић из 
Крагујевца понудила највишу цену за возило наведено у огласу под редним бројем 3 и за 
возило наведено у огласу под редним бројем 4.  
        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“. 
       Чланом 20. 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 („Службени гласник РС“, број 16/2018) предвиђено је: 
„Поступак разматрања приспелих понуда спровешће се уколико на оглас пристигне 
најмање једна благовремена и потпуна понуда“. 
        На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.   
        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: 011-299/2021-I 
Дана: 22. 09. 2021. године 

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



 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 

 
         Рег.бр.                                                                                                         Страна                                                                                                                    
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