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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 7 - 9. MAРТ 2022. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

   
  На основу члана 60, 61, 61а, 64. и 64а. Закона о пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“, број 62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закон), 
члана 63. тачка 6. и члана 121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19- пречишћен текст), 
 Градско веће града Краљева, на Шездесет шестој (ванредној) седници одржаној дана 
9. марта 2022. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији града Краљева 

 
                                                                       I 

   
 Образује се Комисија за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији града Краљева (у даљем тексту: 
Комисија).  

II 
  

 Комисију чине председник и пет чланова, и то: 
 
            Председник Комисије: 
            Драган Чорбић, дипл. инж. шумарства. 
 
 Чланови Комисије: 
 1. Драгана Томовић, дипл. правник, 
 2. Бранимир Петровић, дипл. инж. геодезије, 
 3. Аница Савићевић, дипл. агроном, 
  4. Сања Милошевић, дипл. инж. пољопривреде и 
 5. Предраг Станковић, дипл. менаџер. 
 

III 
 

 Задатак Комисије је да: 
 - пре израде предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији града Краљева обавести образовне установе – 
школе, стручне пољопривредне службе, социјалне установе, високообразовне установе – 
факултете и научне институте чији је оснивач држава, установе за извршење кривичних 
санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства, 
да Комисији доставе захтеве за признавање права на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини без плаћања накнаде у површини која је примерена 
делатности којом се баве, да размотри достављене захтеве и донесе одлуку о истим, 

 - пре израде предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији града Краљева обавести правна и физичка лица 
која су власници функционалних система за наводњавање и одводњавање, рибњака, 
вишегодишњих засада старијих од 3 године, а млађих од 30 година у роду, функционалних 
пољопривредних објеката, а који се налазе на земљишту у државној својини и правна и 
физичка лица која су власници објеката за узгој и држање животиња и која се баве узгојем и 
држањем животиња, а у циљу производње хране за животиње, да у прописаном року 
доставе Комисији захтев за признавање права пречег закупа за наредну годину, са 
потребном документацијом, да размотри достављење захтеве и донесе одлуку о истом, 

 - изради предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији града Краљева у складу са одредбама члана 60, 
61, 61а, 64 и 64а Закона о пољопривредном земљишту, упутствима и Инструкцијом 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије о изради 
Годишњег програма и поступка јавног надметања, 
      - прибави мишљење Комисије за давање мишљења на предлог Годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града 
Краљева, 
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- прибави писану сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Србије на предлог Годишњег програма, 

- достави предлог Годишњег програма Градском већу града Краљева на даљу 
процедуру, 
      - по истом поступку, уколико буде потребно, изради предлог измене и допуне 
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији града Краљева. 
 

IV 
 

Стручне и административне послове за потребе Комисије обављаће Одељење за 
привреду и финансије Градске управе града Краљева. 
 

V 
 
Овим решењем стављају се ван снаге решења Градског већа града Краљева број 

011-26/2014-III од 10.03.2014. године, 011-51/2017-I од 03.03.2017. године, 011-289/2018-I од 
05.10.2018. године и 011-98/2019-I од 21.03.2019. године. 

 
VI 

 
Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 

  
   Образложење 

 
     Одредбама члана 60, 61, 61а, 64 и 64а Закона о пољопривредном земљишту 

прописано је располагање и управљање пољопривредним земљиштем Републике Србије, 
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини уз накнаду, поступак давања у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини, као и право првенства закупа и право 
пречег закупа. 

     Пољопривредно земљиште у државној својини користи се према годишњем 
програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта који доноси 
надлежни орган јединице локалне самоуправе. 

     Ради израде предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији града Краљева, Градско веће града Краљева 
образовало је Комисију као у диспозитиву Решења. 

 
      Решење доставити: председнику и члановима Комисије, Одељењу за послове 
органа Града, Одељењу за привреду и финансије и архиви. 
 
 
Градско веће града Краљева 
Број: 011-76/2022-І      
Дана: 09. 03. 2022. године 
 

      
                                                                    Председник Градског већа 
            градоначелник града Краљева 

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

   
  На основу члана 60, 61, 61а, 64. и 64а. Закона о пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“, број 62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закон), 
члана 63. тачка 6. и члана 121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19- пречишћен текст), 
 Градско веће града Краљева, на Шездесет шестој (ванредној) седници одржаној дана 
9. марта 2022. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији града Краљева 

 
                                                                       I 

   
 Образује се Комисија за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији града Краљева (у даљем тексту: 
Комисија).  

II 
  

 Комисију чине председник и пет чланова, и то: 
 
            Председник Комисије: 
            Драган Чорбић, дипл. инж. шумарства. 
 
 Чланови Комисије: 
 1. Драгана Томовић, дипл. правник, 
 2. Бранимир Петровић, дипл. инж. геодезије, 
 3. Аница Савићевић, дипл. агроном, 
  4. Сања Милошевић, дипл. инж. пољопривреде и 
 5. Предраг Станковић, дипл. менаџер. 
 

III 
 

 Задатак Комисије је да: 
 - пре израде предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији града Краљева обавести образовне установе – 
школе, стручне пољопривредне службе, социјалне установе, високообразовне установе – 
факултете и научне институте чији је оснивач држава, установе за извршење кривичних 
санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства, 
да Комисији доставе захтеве за признавање права на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини без плаћања накнаде у површини која је примерена 
делатности којом се баве, да размотри достављене захтеве и донесе одлуку о истим, 

 - пре израде предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији града Краљева обавести правна и физичка лица 
која су власници функционалних система за наводњавање и одводњавање, рибњака, 
вишегодишњих засада старијих од 3 године, а млађих од 30 година у роду, функционалних 
пољопривредних објеката, а који се налазе на земљишту у државној својини и правна и 
физичка лица која су власници објеката за узгој и држање животиња и која се баве узгојем и 
држањем животиња, а у циљу производње хране за животиње, да у прописаном року 
доставе Комисији захтев за признавање права пречег закупа за наредну годину, са 
потребном документацијом, да размотри достављење захтеве и донесе одлуку о истом, 

 - изради предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији града Краљева у складу са одредбама члана 60, 
61, 61а, 64 и 64а Закона о пољопривредном земљишту, упутствима и Инструкцијом 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије о изради 
Годишњег програма и поступка јавног надметања, 
      - прибави мишљење Комисије за давање мишљења на предлог Годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града 
Краљева, 



1 
 

 На основу члана 17. и 18. Закона о јавном информисању и медијима 
(„Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16-др.пропис), члана 4. Правилника о 
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/17), члана 16. став 1. тачка 31. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен 
текст) и Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист града 
Краљева“, број 43/21),  

Градско веће града Краљева, на Шездесет шестој (ванредној) седници 
одржаној 9. марта 2022. године,  доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
о распоређивању средстава за суфинансирање проjеката  

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања  
на територији града Краљева у 2022. години 

 
I 

Одлуком о буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист града 
Краљева“, број 43/21) за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања на територији града Краљева предвиђена су средства у укупном 
износу од  23.000.000,00 динара. 

II 

  Средства предвиђена ставом  I овог решења расподељују се за пројекте 
производње медијских садржаја у целокупном износу од 23.000.000,00 динара. 

 

III 

За расподелу средстава из става II овог решења расписује се конкурс за 
суфинансирање производње медијских садржаја који су од значаја за осваривање 
јавног интереса. 

Конкурс за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања на територији града Краљева у 2022. години расписује 
се у форми јавног позива који ће бити објављен на званичној веб презентацији града 
Краљева на интернет адреси www.kraljevo.rs и у једним недељним новинама које 
се дистрибуирају на територији града Краљева.  
 

IV 

Јавни позив за учешће на конкурсу садржи: 
1. јавни интерес који ће се пројектом суфинансирати, 
2. износ средстава која су опредељена за конкурс, 
3. најмањи и највећи износ средстава који се одобравају по пројекту, 
4. субјекте који имају право учешћа на конкурсу, 
5. критеријуме за оцену пројеката, 
6. рокове у којима се спроводи конкурс, 
7. информацију о документацији која се прилаже и 
8. позив новинарским и медијским удружењима и медијским стручњацима 

заинтересованим за рад у Комисији за реализацију конкурса за суфинансирање 
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (у даљем 
тексту: Комисија) да доставе предлог кандидата за чланове Комисије. 
 

V 
Поступак расписивања конкурса, лица која имају право учешћа на конкурсу, 

критеријуми за оцену пројекта, састав и рад конкурсне комисије, надлежност за 
доношење и поступак доношења одлуке о расподели средстава прописани су 
Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/17). 
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VI 

Конкурсни поступак, прикупљање, проверу и припрему документације за 
потребе рада комисије обавља  Одељење за друштвене делатности Градске управе 
града Краљева. 

Одељење из претходног става одређује лице које ће обављати послове 
секретара Комисије. 

Секретар Комисије није члан Комисије. 
 

VII 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 

Образложење 

 Правни основ за доношење Решења о распоређивању средстава за 
суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања на територији града Краљева у 2022. години су чланови 17. и 18. 
Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 
и 12/16-др.пропис), којима се прописује да јединица локалне самоуправе обезбеђује 
из буџета део средстава за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања и распоређује га на основу спроведених јавних конкурса и 
појединачним давањима. 

 Одлуком о буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист града 
Краљева“,  број 43/21) за остваривање и унапређење јавног интереса у области 
јавног информисања на територији града Краљева предвиђена су средства у 
укупном износу од 23.000.000,00 динара. Овим решењем је утврђено да се 
целокупни износ наменски опредељује за пројекте производње медијских садржаја. 

Конкурс за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања на територији града Краљева у 2022. години расписује 
се у форми јавног позива, а чланом 9. Правилника о суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник 
РС“, број 16/16 и 8/17) прописан је садржај јавног позива за учешће на конкурсу. 
Наведеним правилником прописани су поступак расписивања конкурса, лица која 
имају право учешћа на конкурсу, критеријуми за оцену пројеката, састав и рад 
конкурсне комисије, надлежност за доношење и поступак доношења одлуке о 
расподели средстава. 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број:  011-78/2022-I   
Дана: 09. 03. 2022. године 

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

 

 

 



         На основу члана 46, у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07 и 83/14-други закон, 101/16, 
47/18 и 111/21-др.закон), члана 63. и 121. став 1. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), чланова 
114,118,137,138. и 141. Закона о спорту („Службени гласник РС", број 10/16), 
члана 7. Одлуке о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у 
области спорта на територији  града Краљева („Службени лист града Краљева", 
број 32/14), члана 11. Правилника о начину и поступку доделе средстава из 
буџета града Краљева за реализацију програма којим се остварују потребе и 
интереси грађана у области спорта („Службени лист града Краљева", број 18/15), 
члана 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист града 
Краљева", број 43/21) и Решења о распоређивању средстава дотација спортским 
организацијама и спортским удружењима за 2022. годину број 011-67/2022-I од 
25.02.2022. године („Службени лист града Краљева“, број 6/22), 

          Градско веће града Краљева, на Шездесет шестој (ванредној) седници 
одржаној  9. марта 2022. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о одобрењу годишњих прoграма у области спорта на територији града 
Краљева и утврђивању износа средстава за њихову реализацију за 2022. 

годину 
 
I 

        ОДОБРАВАЈУ СЕ годишњи програми у области спорта на територији града 
Краљева за 2022. годину. 

II 

        Из средстава утврђених чланом 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2022. 
годину („Службени лист града Краљева", број 43/21), у разделу 5. Градска управа, 
Програм 1301 – Развој спорта и омладине, функција 860, Програмска активност/ 
Пројекат 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима, позиција 153, економска класификација 481000 – Дотације невладиним 
организацијама, УТВРЂУЈУ СЕ појединачни износи средстава по одобреним 
годишњим програмима спортским клубовима, удружењима и организацијама за 
њихову реализацију на следећи начин: 

СПОРТСКА УДРУЖЕЊА (КЛУБОВИ) ПРЕДЛОГ 
2022 2022 

КОШАРКАШКИ СПОРТ  33.600.000,00 
Прволигашки ранг 30.250.000,00  
КК „Слога1“ 18.000.000,00  
ЖКК  „Краљево“ 12.250.000,00  
Међурегионална лига 2.150.000,00  
ОКК Слога Елит 1.400.000,00  
КК Плеј 750.000,00  
Регионална лига 1.200.000,00  
КК Машинац 200.000,00  
ОКК КВ 600.000,00  
РКМ кошаркашки савез 400.000,00  
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ФУДБАЛСКИ СПОРТ  8.740.000,00 
Фудбалски савез 5.100.000,00  
Зонска лига „Морава“ 3.640.000,00  
ФК „Карађорђе“ Краљево 1.000.000,00  
ФК „Полет“ Ратина 1.000.000,00  
КМФ „Карановац“ Краљево 960.000,00  
ФК „Кикер“ 680.000,00  
ОДБОЈКАШКИ СПОРТ  15.600.000,00 
Супер лига Србије 13.000.000,00  
ОК „Рибница“ 13.000.000,00  
Прволигашки ранг 1.000.000,00  
ОК „Гимназијалац“ 1.000.000,00  
Српсколигашки ранг 1.400.000,00  
ОК Врба 2019 200.000,00  
ОК „Техничар“ 1.200.000,00  
Општинска лига 200.000,00  
ЖОК „Ушће“ 200.000,00  
БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ  6.300.000,00 
„Ипон“ Врба 415.000,00  
СУ „Чингелић“ 600.000,00  
Карате клуб „Шампион“ 100.000,00  
Боксерски клуб „Металац“ 1.500.000,00  
Кик бокс клуб „Краљево“ 950.000,00  
Џудо клуб „Машинац“ 480.000,00  
Џудо клуб „Партизан“ 500.000,00  
СУ „Суплекс“ 180.000,00  
СУ„Слога“ Краљево 525.000,00  
Теквондо клуб „Круна“ 250.000,00  
Карате клуб „Кинг“ 400.000,00  
Карате клуб „Реикон“ 100.000,00  
Карате клуб „СА-ТА-МИ“ 100.000,00  
Карате клуб „Анима Сан“ 100.000,00  
Карате клуб „Динамик“ 100.000,00  
АТЛЕТИКА  2.500.000,00 
АК „Карановац Маратон“ 550.000,00  
АК „Краљево“ 1.950.000,00  
РУКОМЕТНИ СПОРТ  9.150.000,00 
РК „Металац“ 5.000.000,00  
ЖРК „Металац“ 2.950.000,00  
РК „Слога“ 1.200.000,00  
БИЦИКЛИСТИЧКИ СПОРТ  1.400.000,00 
БК „Металац“ 1.200.000,00  
БК „ Чикер“ 200.000,00  
ПЛИВАЊЕ И ВАТЕРПОЛО  2.000.000,00 
Пливачки ватерполо клуб „Краљево“ 1.500.000,00  
СУ „Делфин“ 500.000,00  
КАЈАК  1.110.000,00 
Кајак клуб „Ибар“ 860.000,00  
Кајак клуб „Студеница“ 250.000,00  



ШАХ  1.350.000,00 
ШК „Слога“ 1.350.000,00  
СТРЕЉАШТВО  300.000,00 
СД  „Рибница“ 100.000,00  
Стрељачко-стреличарски клуб „Центар“ 
Краљево 

100.000,00  

Стрељачко-стреличарски клуб „Краљево“ 100.000,00  
ТЕНИС  100.000,00 
СУ „Топ тенис“ 100.000,00  
СТОНИ ТЕНИС  250.000,00 
Стонотениски клуб „Металац“ 250.000,00  
КУГЛАШКИ СПОРТ  680.000,00 
Куглашки клуб „Краљево“ 490.000,00  
Куглашки клуб „Ибар“ 190.000,00  
САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ  600.000,00 
ПЛАНИНАРЕЊЕ  600.000,00 
ПСД „Гвоздац“ 100.000,00  
Планинарски клуб „Железничар“ 200.000,00  
ПСД „Пак“ 100.000,00  
Планинарско друштво „Радочело“ Ушће 100.000,00  
Спортско удружење бициклиста и 
планинара „Краљевачки екстрим тим“ 

100.000,00  

ВАЗДУХОПЛОВСТВО  300.000,00 
Аеро клуб „Михајло Петровић“ 300.000,00  
АУТО МОТО СПОРТ Награда Краљева  2.875.000,00 
АМСКВ „Racing team“ 1.300.000,00  
АМСК „GTC-Racing KV“ Жича 1.250.000,00  

„Beep beep” racing team 325.000,00  
ОСТАЛИ СПОРТОВИ  7.545.000,00 
Параглајдинг клуб „ЕОЛ“ 300.000,00  
УВФР „Партизан“ 200.000,00  
ТГ Сибокс 100.000,00  
Бадминтон клуб Краљево 150.000,00  
СУ Хика 150.000,00  
СУ Фокус 850.000,00  
Спортски савез Града 5.165.000,00  
Маратон тим КВ 630.000,00  
УКУПНО:  95.000.000,00 

                                                                  

                                                                   III 

                  ОБАВЕЗУЈУ СЕ спортски клубови, удружења и организације из тачке 2. 
овог решења да додељена средства користе искључиво за реализацију 
одобрених годишњих програма и да извештаје о наменском утрошку истих 
достављају Спортском центру „Ибар“ у роковима прописаним чланом 28. 
Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета града Краљева за 
реализацију програма којим се остварују потребе и интереси грађана у области 
спорта, овим Решењем и у складу са закљученим уговором. 
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IV 

                 О извршењу овог решења стараће се Одељење за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева и Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева. 

V 

                  Решење објавити  у „Службеном листу града Краљева“ и на званичном 
интернет сајту града Краљева. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
                На основу члана 7. Oдлуке о обезбеђивању средстава за остваривање 
потреба и интереса у области спорта на територији града Краљева, Комисија за 
избор годишњих и посебних програма у области спорта града Краљева, 
образована од стране градоначелника града Краљева Решењем о образовању и 
именовању Комисије за избор годишњих и посебних програма у области спорта I 
број 2837/16 од 31.08.2016. године, на својој седници од 08.03.2022. године 
утврдила је предлог број 2/22 од 08.03.2022. године, којим се предлажу Градском 
већу града Краљева годишњи програми у области спорта на територији града 
Краљева за 2022. годину. Ови годишњи програми ће се финансирати са буџета 
града Краљева, средствима у укупном износу од 95.000.000,00 динара. То су 
средства која је својим решењем о распоређивању средстава дотација спортским 
организацијама и спортским удружењима за 2022. годину број 011-67/2022-I од 
25.02.2022. године („Службени лист града Краљева“, број 6/22), Градско веће 
града Краљева утврдило за финансирање годишњих програма у буџетској 2022. 
години. 
                Након потпуно и правилно утврђеног чињеничног стања, Градско веће 
града Краљева је одлучило као у диспозитиву овог решења, сходно члану 9. 
Одлуке о обезбеђивању срдстава за остваривање потреба и интереса у области 
спорта на територији града Краљева. 
                 Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности Градске управе 
града Краљева, Одељењу за привреду и финансије Градске управе рада 
Краљева, Одељењу за послове органа Града  Градске управе рада Краљева и уз 
материјал са седнице. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-90/2022-I 
Датум: 09. 03. 2022. године                                  

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



 
 
 
 

Завод за заштиту споменика културе Краљево у име Републичког завода за заштиту  
споменика културе, на основу члана 48. став 1. Закона о културни добрима (,,Службени 
гласник РС “, бр.71/94, 52/2011-др.закон, 99/2011-др.закон), оглашава предлог 
 
 

О Д Л У К Е 
О УТВРЂИВАЊУ ЗА ПРОСТОРНО КУЛТУРНО – ИСТОРИЈСКУ ЦЕЛИНУ 

 
 

„Парк са старим вилама у Матарушкој Бањи“ утврђује се за просторно културно-
историјску целину. Парк са старим вилама у Матарушкој Бањи (у даљем тексту: просторно 
културно-историјска целина) налази се на територији општине Краљево, у Матарушкој 
Бањи, на ка-тастарским парцелама број 31, 32, 33/1, 33/2, 40, 51/3, 53/2, 53/3, 54/2, 54/3, 55, 
57/1, 65/3, 65/6, 69, 94, 106/1, 106/2, 202, 203, 206, 209, 217, 223, 256/4, 256/5, 321/3, КО 
Матаруге, у државној својини; 
број: 34, 42/1, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51/2, 53/1, 63/1, 63/2, 63/3, 65/1, 65/2, 65/7, 123, 190/3, 
190/10, 190/11, 190/13, 210/1, 210/2, 452/17, КО Матаруге, у јавној својини; 
број: 35, 41, 42/2, 45, 47, 56/3, 57/2, 59, 60, 61, 62, 66/2, 67, 68, 70/1, 70/2, 71/4, 73, 74/1, 74/2, 
74/3, 119, 120, 121, 122, 181, 204/1, 204/2, 207, 208, 212, 220, 221, 249, 251, 253, 254, 256/3, 
256/6, 256/7, 256/8, 276/1, 276/3, 276/4, 277, 321/2, 322/1, КО Матаруге, у приватној својини; 
број: 36, 38, 39, 51/1, 54/1, 56/1, 58, 66/1, 71/1, 71/2, 71/3, 72, 187, 190/7, 190/8, 190/9, 190/14, 
190/15, 194/1, 205, 211/1, 247/1, 247/2, 247/3, 248/3, 248/4, 248/5, 248/6, 250, 252, 255, 256/1, 
276/2, 278, 321/1, КО Матаруге, у мешовитој својини, део катастарске парцеле број 190/4 КО 
Матаруге, у заједничкој својини и делови улица на катастарским парцелама број 322/2, 
448/1, 449. 
Катастарске парцеле заштићене околине просторно културно-историјске целине број: 169/1, 
169/2, 171/1, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 174/1, 174/7, 177/5, 196/1, 197/4, 198, 199/1, 199/2, 
199/3, 200, КО Матаруге, у државној својини; 171/2, 173/1, 173/3, 173/6, 173/7, 173/8, 173/9, 
176/13, 177/1, 177/4, 178/3, 190/2, 201/2, КО Матаруге, у јавној својини; 170/1, 170/2, 174/3, 
174/8, 174/10, 174/11, 175/1, 175/3, 178/1, 182, 183, 185, 197/1, 197/2, 197/3, КО Матаруге, у 
приватној својини; 201/1, 201/3, 201/4, 297, К О Матаруге, у мешовитој својини. 
 

На основу члана 48. Закона о културним добрима (,,Службени гласник РС“, бр.71/94, 
52/2011-др.закон, 99/2011-др.закон) сопственици, као и заинтересовани органи и установе 
имају право да о томе дају своје мишљење. Мишљење се у писаној форми доставља 
Заводу за заштиту споменика културе Краљево, на адресу: Краљево, Цара Лазара бр. 24, са 
назнаком: Парк са старим вилама у Матарушкој Бањи, јавни оглас.  

Рок за давање мишљења је 30 дана од објављивања овог огласа. 
Након истека овог рока, сматраће се да је мишљење сопственика наведених 

непокретности дато, а поступак њиховог утврђивања за културно добро, односно за 
заштићену околину културног добра, биће настављен.  

За сва обавештења обратити се на телефон: 036/331-866. 
 
 
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 
Број:241/1 
Датум:7.03.2022. године 
 
 
                                                                                           Директор Завода  

                                                        мр Катарина Грујовић Брковић, с.р. 
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