
 На основу члана 65. и 91. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- 
одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019–др. закон, 9/2020 и 52/2021), члана 24. став 2., члана 63. тачка 20. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/2019–пречишћен 
текст) и члана 4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града 
Краљева“, број 11/2015 и 31/2019), 
 
 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Педесет осмој (ванредној) седници 
одржаној 23. децембра 2021. године, донело је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

Члан 1. 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност за парцелацију кат. парцеле број 3170/9 КО Краљево, у 
Краљеву, улица Карађорђева. 
 

Члан 2. 
 

 Сагласност се даје предузећу „GEO-ZOOM“ д.о.о из Краљева, ради поделе 
кат. парцеле број 3170/9 КО Краљево на два дела :  
 - део кат. парцеле број 3170/9 КО Краљево, предвиђен Програмом отуђења 
грађевинског земљишта у јавној својини града Краљева („Сл. лист града Краљева“, 
број 8/2021) за отуђење као градско грађевинско земљиште у јавној својини града 
Краљева и на  
 - део исте кат. парцеле планиран за изградњу јавне саобраћајне површине 
(приступне саобраћајнице Карађорђевој улици). 
  

Члан 3. 
 

 Катастарска парцела број 3170/9 КО Краљево је укупне површине 3.531м2 и 
јавна је својина града Краљева. 
 Парцелацијом (деобом) се добијају две кат. парцеле : нова грађевинска – кат. 
парцела намењена за изградњу јавне саобраћајне површине - приступне 
саобраћајнице Карађорђевој улици, у површини од око 2.956м2 и нова кат. парцела у 
површини од око 575м2 намењена за отуђење и изградњу објеката у складу са 
важећим планским документом. 
 

Члан 4. 
 

 Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Краљева“. 
 
 

Образложење 
 

Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности 
Градске управе града Краљева обратио се предузећу „GEO-ZOOM“ д.о.о из 
Краљева, захтевом за давање претходне сагласности за парцелацију кат. парцеле 
број 3170/9 КО Краљево, у Краљеву, у улици Карађорђевој. 

 



Сврха парцелације (деобе) кат. парцеле број 3170/9 КО Краљево је 
формирање две катастарске парцеле : једне (у површини од око 575м2), предвиђене 
Програмом отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Краљева („Сл. 
лист града Краљева“, број 8/2021) за отуђење  (као градско грађевинско земљиште у 
јавној својини града Краљева) и друге (у површини од око 2.956м2), планиране за 
изградњу јавне саобраћајне површине (приступне саобраћајнице Карађорђевој 
улици). 

 
Катастарска парцела број 3170/9 КО Краљево је градско грађевинско 

земљиште, површине 3.531м2 и јавна је својина града Краљева. 
 
Катастарска парцела број 3170/9 КО Краљево која је предмет предлога 

парцелације, обухваћена је Планом генералне регулације „Центар - Чибуковац“ („Сл. 
лист града Краљева“, број 13/13, 24/13, 10/17, 12/17, 15/20, 20/20, 20/21 и 23/21), 
припада целини 3.3 и наменом је, већим делом, предвиђена за јавне саобраћајне 
површине, а мањим делом за изградњу пословних објеката. 

 
Део кат. парцеле 3170/9 КО Краљево који је поменутим планом предвиђен за 

изградњу пословних објеката обухваћен је Програмом отуђења грађевинског 
земљишта у јавној својини града Краљева („Сл. лист града Краљева“, број 8/2021), 
члан 2 – локација број 1 - поред игралишта ФК „Чибуковац“.  

 
Правни основ за парцелацију израдом пројекта парцелације је члан 65. 

Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09– 
исправка, 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, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020 и 52/2021). 

 

 У складу са чланом 4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист 
града Краљева“, број 11/2015 и 31/2019), давање претходне сагласности за 
парцелацију грађевинских – кат. парцела у својини града је надлежност Градског 
већа.  
 

 
                                                                                         

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

Број: 011-388/2021-I;  Дана: 23. 12. 2021. године 
 
 
 
            Председник Градског већа 
                    градоначелник града Краљева 
 

             др Предраг Терзић, дипл. политиколог 
 
 
 
 


