
420.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 42 - 23. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДOНAЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА

 На основу члана 61. став 1. 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 и 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 44. 
тачка 5) и члана 66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", 
број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16- др. закон, 47/18 и 111/21- др. закон), члана 56. 
став 2,  члана 58. тачка 5), члана 121. став 1. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева", број 6/19- пречишћен текст), члана 21. 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 промени  апропријације корисника буџета 
 

 
 1. У текућу буџетску резерву утврђену чланом 13. Одлуке о буџету града 
Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", број 52/20  и 20/21) 
Раздео 5, Глава 01 - Градска управа, Програм 0602 - Опште јавне услуге локалне 
самоуправе,  Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 178, Економска класификација 499 – Текућа 
буџетска резерва, ПРЕНОСЕ СЕ средства у укупном износу од 4.100.000,00 динара, 
ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 0101 – 
Пољопривреда и рурални развој, Функција 421 – Пољопривреда, 
Програм. актив./Пројекат 0001 – Подршка за спровођење 
пољопривредне политике у локалној заједници (Програм 
комасације), Позиција 95,  Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге,  за износ од 2.555.000,00 динара и 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 0602 – Опште 
услуге локалне самоуправе, Функција 130 – Опште услуге, 
Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, Позиција 166, Економска 
класификација  426 –  Материјал, за износ од 1.545.000,00 
динара. 

 2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 5, Глава 01 Градска управа, 
Програм 0602 - Опште јавне услуге локалне самоуправе,  Функција 160 –  Опште  
јавне   услуге   некласификоване  на   другом   месту,  Програм.актив/ 
Пројекат 0009, Позиција 178, Економска класификација 499 – Текућа буџетска 
резерва, ПОВЕЋАВА СЕ апропријација у укупном износу од 4.100.000,00 динара у 
оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 0602 – Опште   
услуге локалне самоуправе, Функција 130 – Опште услуге, 
Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, Позиција 161, Економска 
класификација  421 –  Стални трошкови, за укупан износ од 
4.100.000,00 динара. 

  3. Промена  у апропријацијама  извршена у тачкама  1. и 2. овог решења 
односи се на уравнотежење расхода у погледу недостајућих средстава намењених 
за исплату сталних трошкова и то трошкова утрошене електричне енергије, воде, 
изношења смећа, грејања  и др, а за чије финансирање Одлуком о буџету града 
Краљево за 2021. годину нису планирана довољна средства за корисника Градску 
управу.  
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 4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева.  

5.  Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
 
 

Образложење 
 

              Шеф Одсека за буџетско рачуноводство Градске управе града Краљева 
поднео је захтев за промену апропријације број Сл./21-IV  дана 21.12.2021. године 
за исплату сталних трошкова и то трошкова утрошене електричне енергије, воде, 
изношења смећа, грејања  и др, а за чије финансирање Одлуком о буџету града 
Краљево за 2021. годину нису планирана довољна средства за корисника Градску 
управу, у износу од 4.100.000,00 динара. 
   Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", број 52/20  
и 20/21), којим је прописано да Градоначелник града Краљева може у складу са 
Законом вршити преусмеравање у апропријацијама, решењем у току буџетске 
године у случају да се обим пословања или овлашћења директног, односно његовог 
индиректног корисника буџетских средстава промени, тако што ће износ 
апропријација издвојених за активности тог корисника увећати, односно смањити.   
  

 Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева, 
Управи за трезор- Филијала Краљево  и архиви. 
 
Градоначелник града Краљева 
Број: 3426/2021 
Дана: 22. децембра 2021. године 
 
 

       
           

Градоначелник града Краљева                                                                                                                                                               
др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р. 
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 На основу члана 65. и 91. 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, 9/20 и 
52/21), члана 24. став 2, члана 63. тачка 20. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19–пречишћен текст) и члана 4. 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 
 
 

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 8/21) 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 обратило се предузеће „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 
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Програмом отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Краљева („Сл. 
лист града Краљева“, број 8/21) 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 8/21), 
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, 9/20 и 52/21). 

 
 У складу са чланом 4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист 
града Краљева“, број 11/15 и 31/19), 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. децембра 2021. године 
 
 
 
            Председник Градског већа 
                    градоначелник града Краљева 
           др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р. 
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 На основу члана 65. и 91. 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, 9/20 и 
52/21), члана 24. став 2. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 6/19–пречишћен текст) и члана 4. 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 
 

Члан 1. 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност за парцелацију кат. парцеле број 706/10 КО Рибница. 
 

Члан 2. 
 

 Сагласност се даје Кањевац Милети, власнику кп број 706/5 и 706/6  КО 
Рибница, ради формирања грађевинске парцеле, а у складу са важећим планским 
документом.  
 

Члан 3. 
 

 Катастарска парцела број 706/10 КО Рибница укупне површине 578м2, јавна је 
својина града Краљева. 

Парцелацијом (деобом) кп број 706/10 КО Рибница се добијају две 
катастарске парцеле. Једна остаје јавна својина града Краљева и у функцији је 
приступног пута, површине 529м2 и друга површине 49м2, која се може отуђити ради 
формирања грађевинске парцеле Кањевац Милете, у складу са важећим планским 
документом. 

Грађевинска парцела се формира тако што се део кат. парцеле број 706/10 
КО Рибница, површине око 49м2 припаја кат. парцелама број 706/5 и 706/6 КО 
Рибница (део кп број 706/10 КО Рибница између кп број 706/6, 706/5 и дела 706/4 КО 
Рибница). 
 

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 Кањевац Милета из Краљева, власник кп 
број 706/5 и 706/6 КО Рибница, захтевом за давање претходне сагласности за 
парцелацију кп број 706/10 КО Рибница, чиме би се стекли услови за отуђење дела 
кп број 706/10 КО Рибница и формирање грађевинске парцеле. 

 
Сврха препарцелације је формирање грађевинске парцеле Кањевац Милете, 

израдом и потврђивањем пројекта препарцелације кат. парцела број 706/5, 706/6 и 
дела 706/10 све КО Рибница, а у складу са важећим планским документом. 

Катастарска парцела број 706/10 КО Рибница је јавна својина града Краљева. 

422.



Број 42 - Страна 6                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        23. децембар 2021. године

Катастарска парцела број 706/10 КО Рибница, која је предмет предлога 
парцелације, обухваћена је Планом генералне регулације „Рибница“ („Сл. лист 
града Краљева“, број 13/13, 24/13, 32/2014, 6/15, 16/18 и 19/18) и наменом је 
предвиђена за становање малих густина са пословањем.  

Кат. парцела број 706/10 КО Рибница (јавна својина града Краљева) се на 
лицу места користи као приступни пут, али не представља јавну саобраћајну 
површину.  

Правни основ за препарцелацију израдом пројекта препарцелације 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, 9/20 и 52/21). 

 
 У складу са чланом 4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист 
града Краљева“, број 11/15 и 31/19) давање претходне сагласности за 
препарцелацију наведених парцела је надлежност Градског већа.  
 
 

        
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-389/2021-I 
Дана: 23. децембра 2021. године 
 
 
 
            Председник Градског већа 
                    градоначелник града Краљева 
           др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р. 
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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 и 145/14 ,83/18, 31/19 и 37/19 ), 
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. 

423.
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          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 противвредности 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. децембра 2021. године 
 
 
 
        Председник Градског већа 
                градоначелник града Краљева 
             др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р. 
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 На основу члана 27. став 10. и став 11. Закона о јавној својини („Службени 
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. 16/18), члана 
63. став 1. тачка 13. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
6/19-пречишћен текст), члана 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. 18/16 и 95/18- аутентично тумачење), 
           

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  покретна ствар из јавне својине и то: путничко возило марке 
ZASTAVA тип 101 SKALA 55, број шасије VX1128A0001107819, број мотора 
128A0641605897, година производње 2015, Ненаду Белоици из Краљева, Улица 
Живорада Рудњанина 27, 36000 Краљево, у поступку покренутом решењем Градског 
већа града Краљева број 011-134/2021-I од 07.06.2021. године.   
 

II 
 

           Покретна ствар ближе описана у ставу 1. диспозитива овог решења отуђује се 
по цени од 10.000,00 динара Ненаду Белоици из Краљева, Улица Живорада 
Рудњанина 27, 36000 Краљево, као најповољнијем понуђачу на основу расписаног 
јавног огласа од 19.11.2021. године објављеном у недељном листу „Ибарске новости“ и 
интернет презентацији града Краљева. 
         Цена отуђења за покретну ствар ближе описану 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 Ненада Белоице 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 

424.
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потреби отуђења путничких моторних возила која су јавна својина града Краљева, а не 
користе се због техничке неисправности и некомплетности.  
         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 покретне ствари, ближе описане у ставу 1. ове одлуке, 
објављен је на интернет презентацији града Краљева и у недељном листу „Ибарске 
новости“ дана 19.11.2021. године. Рок за подношење понуда је био 30.11.2021. године.  
        До окончања рока за подношење понуда за возила ближе описана у члану 1. овог 
решења пристигла је укупно 1 (једна) понуда. 
        Комисија је приступила отварању понуда 30.11.2021. године, о чему је сачинила 
записник. Пре отварања понуда Комисија је констатовала да је понуда пристигла у року 
као и да је прописно запечаћена и да није оштећена. 
        Након отварања понуде комисија је констатовала да је понуђач доставио све тражене 
документе и доказ о уплати депозита, као и да је понуђач Ненад Белоица из Краљева 
понудио највишу цену за возило наведено под редним бројем 1.  
        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 16/18) 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: 011-391/2021-I 
Дана: 23. децембра 2021. године 

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