
 

                                                                                                                                                                                                                                              
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, 132/2014 и 145/14 ,83/2018, 31/2019 и 37/2019 ), 
члана 63. став 1. тачка 20. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
6/19-пречишћен текст), члана 4, члана 26. до члана 34. Одлуке о грађевинском 
земљишту („Службени лист града Краљева“, број  11/15 и 31/19), 

  

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Педесет осмој (ванредној) седници 
одржаној 23. децембра 2021. године, донело је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

       I 
 

 ОТУЂУЈЕ СЕ кат. парцела број 790/5 KO Краљево, градско грађевинско 
земљиште,  укупне површине 00.02,66 ха,  која је јавна својина града Краљева, уписана 
у листу непокретности број 1659 КО Краљево,  и кат. парцела број 790/9 KO Краљево, 
градско грађевинско земљиште,  укупне површине 00.00,75 ха,  која је јавна својина 
Града Краљева, уписана у листу непокретности број 1659 КО Краљево, предузећу HOA 
RPM COMPANY KRALJEVO из Краљева. 
 
       II 
        

 Катастарске парцеле број 790/5 и 790/9 обе КО Краљево ближе описане у члану 1. 
овог решења, отуђују се по цени од 24.357,35 Еur-a по средњем курсу НБС на дан 
плаћања, предузећу HOA RPM COMPANY KRALJEVO из Краљева.     
  
 
       III 
      

 Односи између града Краљева и предузећа HOA RPM COMPANY KRALJEVO из 
Краљева, 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 
 

   
          Предузеће HOA RPM COMPANY KRALJEVO из Краљева, поднело је захтев за  
прибављање катастарских парцела број 790/5 и 790/9 обе КО Краљево, које су јавна 
својина града Краљева, ради формирања грађевинске парцеле и исправке граница 
суседних кат. парцела. 

          Комисија за отуђење грађевинског земљишта је дана 08.11.2021. године на 



седници сачинила записник и донела одлуку на основу поднетог захтева. 
          Комисија је констатовала да на основу Изјашњења Одељења за урбанизам, 
грађевинарство и стамбено комунлане делатности број Инт. 1498/2021-6 од 29.09.2021. 
године, има основа да се кат. парцеле бр. 790/5 и 790/9, обе КО Краљево, непосредно 
отуђе подносиоцу захтева, предузећу HOA RPM COMPANY KRALJEVO. 
  Комисија је прихватила извештај Министарства финансија Пореске управе 
филијале А Краљево и утврдила цену за непосредно прибављање кат. парцела број 
790/5 и 790/9, обе КО Краљево, укупне површине 266 м2, односно 75м2, које су јавна 
својина града Краљева и иста износи 24.357,35 EUR-a у динарској противредности по 
средњем курсу Народне банке Србије. 
           Комисија за отуђење грађевинског земљишта је на седници одржаној дана 08.11. 
2021.године, донела одлуку да се предложи надлежном органу да се кат. парцелe 790/5 
и 790/9 обе КО Краљево, непосредно отуђe у корист предузећу HOA RPM COMPANY из 
Краљева. 

 Правни основ за доношење овог решења дат је у члану 4. и 35.  Одлуке о 
грађевинском земљишту („Службени лист града Краљева“, број  11/15 и 31/19) у коме се 
наводе надлежности Градског већа и којим се прописује поступак када се грађевинско 
земљиште у јавној својини града отуђује непосредном погодбом,  као и у члану 100. 
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 - др. закон и 9/20) којим се регулише отуђење или давање у 
закуп непосредном погодбом грађевинског земљишта у јавној својини. 

         Записник Комисије је саставни део предлога 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: 011-390/2021-I; Дана: 23. 12. 2021. године 

 
 
 
        Председник Градског већа 
                градоначелник града Краљева 
 

               Др Предраг Терзић, дипл. политиколог 


