
 На основу члана 46. у вези са чланом 66. став  5. 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 63. и члана 
121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст) и 
члана 39. став 1. и 2. Пословника о раду Градског већа града Краљева („Службени лист града 
Краљева”, број 21/19-пречишћен текст), у складу са тачком  Г.2.1.3.  Програма уређивања 
грађевинског земљишта за 2022. годину усвојеног на седници Скупштине града Краљева одржаној 
дана 24.12.2021.године („Службени лист града Краљева”, број 43/21), 

 Градско веће града Краљева, на Осамдесет првој (ванредној) седници одржаној 17. јуна 2022. 
године, по разматрању иницијативе Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта 
„Краљево”, донело је 
 

 З А К Љ У Ч А К 
 
I 

  ПРИХВАТА СЕ иницијатива  Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта 
„Краљево“ за достављање предлога за реконструкцију коловозне конструкције улица и 
некатегорисаних путева у сврху  подстицаја производно-привредних активности и развоја сеоског 
туризма.  
 

II 

 ПРЕДЛАЖЕ СЕ закључење уговора о реконструкцији коловозне конструкције улица и 
некатегорисаних путева у сврху подстицаја производно-привредних активности и развоја сеоског 
туризма  између Града Краљева, Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево” 
и  Јавног комуналног предузећа „Путеви” из Краљева, на основу члана 12. став 1. тачка 11. Закона о 
јавним набавкама, у укупном износу од 7.952.680,01 динара са ПДВ-ом, за следеће улице и 
некатегорисане путеве: 
 

Ред. 
број 

МЕСНА 
ЗАЈЕДНИЦА 

Траса пута 
Дужина 

(м) 
Ширина 

(м) 
Површина 

(м2) 

Цена пута 
по м2 

динара 

Град 
Краљево             

(са ПДВ-ом) 

1. РАТИНА 

Некатегорисани пут у 
Ратини на кп 2034/1 КО 
Ратина СЗР Шумари Марко 
Рајовић 

200,00 3,00 600,00 2.461,37 1.476.820,80 

2. БЕРАНОВАЦ 
Пут на кп 2190 КО Рибница 
Купалисте ВИР код Буча 

128,00 3,00 384,00 2.461,37 945.165,31 

3. САМИЛА 
Пут на кп 2986 КО 
Самаила Јасике-Коловићи-
Буковички пут  

300,00 3,00 900,00 2.461,37 2.215.231,20 

4. ДРАКЧИЋИ 

Некатегорисани пут у 
Дракчићима на кп 388/1, 
389/1, 390/1 КО Дракчићи  
КОТЛОРЕМОНТ  

199,00 3,00 597,00 2.461,37 1.469.436,70 

5. СТУБАЛ 
Село Стубал пут према 
мосту на Морави 
Краљевачка млекара 

250,00 3,00 750,00 2.461,37 1.846.026,00 

  Укупно 1077,00  3.231,00  7.952.680,01 
                        

 
III 

 Закључак доставити:  градоначелнику града Краљева, директору и Надзорном одбору  Јавног 
предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево”, Одељењу за заједничке послове 
Градске управе града Краљева (Одсек за рад са МЗ) и уз материјал седнице Градског већа. 

 
Образложење 

 

 Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 24.12.2021.године донела је Програм 
уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину. Наведеним  Програмом  у тачки Г.2.1.3. утврђено 
је реконструкција коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева у сврху подстицаја 
производно-привредних активности и развоја сеоског туризма,  на предлог Градског већа у укупном 
износу од 8.000.000,00 динара са ПДВ-ом. 



  Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево” дана 13.06.2022. године 
доставило је предлог-иницијативу за реализацију тачке Г.2.1.3. за обезбеђена средства са табеларним 
прегледом путних праваца предложеног за реализацију предметне тачке. 

 Сходно поднетој иницијативи донет је Закључак о њеном прихватању и достављању предлога. 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
БРОЈ: 06-189/2022-I; ДАНА: 17. 06. 2022. ГОДИНЕ 

 
 
 

                  Председник Градског већа 
                         Градоначелник града Краљева 
 
                                     др Предраг Терзић, дипл.политиколог 


