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На основу члана 46. тачка 2. 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. став 1. тачка 2. и члана 121. став 1. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), члана 21. у вези са члановима 
15, 17, 18. и 19. Одлуке о обавезном инвестиционом одржавању зграда и суфинансирању 
инвестиционих пројеката на територији града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
37/21) и члана 136. и 137. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 
18/16 и 95/18-аутентично тумачење), 

Градско веће града Краљева, на Осамдесет трећој (ванредној) седници одржаној 30. 
јуна 2022. године, донело је 

 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

 

I МЕЊА СЕ став II Решења Градског већа града Краљева број: 011-181/2022-I од 
02.06.2022. године, тако да гласи:  

            УТВРЂУЈЕ СЕ, након вредновања поменутог пројекта, да максимални износ 
средстава града Краљева за суфинансирање одобреног пројекта Стамбене заједнице 
Карађорђева 20, Краљево, износи 1.529.581,20 динара, према следећим подацима: 
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II У осталом делу Решење Градског већа града Краљева број: 011-181/2022-I од 
02.06.2022. године остаје неизмењено. 

         III Ово решење производи правно дејство од дана доношења Решења Градског већа 
града Краљева број: 011-181/2022-I од 02.06.2022. године. 

         IV Ово Решење објавити на огласној табли Градске управе града Краљева и на 
званичној интернет презентацији града Краљева, а доставити: стамбеној заједници из тачке I 
Решења, Одељењу за привреду и финансије, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и 
стамбено комуналне делатности Градске управе града Краљева и ЈП „Градско стамбено“ 
Краљево. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

 На основу члана 12. и 15. Одлуке о обавезном инвестиционом одржавању зграда и 
суфинансирању инвестиционих пројеката на територији града Краљева („Службени. лист града 
Краљева”, број 37/21), Градско веће града Краљева је, дана 15.03.2022.године, расписало Јавни 
позив за суфинансирање пројеката инвестиционог одржавања, односно унапређења својстава 
стамбене зграде на територији града Краљева (за 2022.годину), а који су од интереса за град и 
које реализују стамбене заједнице.  
 

 Комисија за утврђивање приоритета по Јавном позиву за суфинансирање пројеката 
инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда на територији града Краљева (у даљем 
тексту : Комисија), образована решењем градоначелника је, по окончању расписаног Јавног 
позива, спровела поступак вредновања, рангирања и избора инвестиционих пројеката који ће 
бити суфинансирани по расписаном јавном позиву (од 15.03.2022.године). Након рада по 
приспелим пријавама, утврђеног члановима 16, 17, 18, 19. и 20 поменуте Одлуке (прегледања 
приспелих пријава; утврђивања да ли су благовремене и потпуне; стручног оцењивања приспелих 
пријава; извршеног рангирања приспелих пријава према критеријумима утврђеним одлуком; 
утврђивања предлога листе инвестиционих пројеката за суфинансирање; разматрања приговора 
учесника на предлог листе инвестиционих пројеката за суфинансирање и утврђивања Коначне 
листе инвестиционих пројеката за суфинансирање), Комисија је Градском већу града Краљева 
доставила Коначну листу инвестиционих пројеката за суфинансирање, као и предлоге решења о 
додели средстава за бесповратно суфинансирање инвестиционих пројеката за сваку од 
стамбених заједница појединачно, а које су испуниле услове за бесповратно суфинансирање. 
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 Разматрајући Коначну листу инвестиционих пројеката за суфинансирање и достављене 
предлоге појединачних решења о додели средстава за бесповратно суфинансирање 
инвестиционих пројеката сачињених од стране Комисије, Градско веће је нашло да је Комисија 
правилно спровела поступак и задатке утврђене решењем градоначелника, па је сагласно члану 
21, а у вези са члановима 15, 17, 18. и 19. Одлуке о обавезном инвестиционом одржавању зграда 
и суфинансирању инвестиционих пројеката на територији града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 37/21), па је, између осталих и за Стамбену заједницу Карађорђева број 20 донела 
Решење о суфинансирању пројекта инвестиционог одржавања Број : 011-181/2022-I од 
02.06.2022. године. 
        Како је накнадно, након доношења поменутог Решења Градског већа, у Коначној листи за 
суфинансирање пројеката инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда на 
територији града Краљева за 2022. годину, уочено да је начињена техничка грешка за Стамбену 
заједницу Карађорђева број 20 (грешка у навођењу врсте радова инвестиционог одржавања – 
уместо „санације фасаде“, требало је да стоји „санација косог крова“), то је било потребно 
исправити наведени податак у поменутој Коначној листи, односно донети одговарајућу одлуку 
Градског већа којом се ова грешка (у ставу II решења Градског већа број 011-181/2022-I од 
02.06.2022.године) исправља, па је донета одлука као у диспозитиву.  
  
       Решење доставити: Стамбеној заједници наведеној у диспозитиву решења, Одељењу за 
привреду и финансије, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне 
делатности Градске управе града Краљева, ЈП „Градско стамбено“ Краљево и уз материјал са 
седнице.  

 
 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-219/2022-I 
Дaна: 30. 06. 2022. године 
                                                                     
 
    
           Председник Градског већа 
                                                                                        градоначелник града Краљева 
 
                                                                                 др Предраг Терзић, дипл. политиколог 


