
 На основу члана 65, 91. и 100. 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, 31/19, 37/19– 
др. закон, 09/20 и 52/2021), члана 24. став 2. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 6/2019–пречишћен текст) и члана 4. Одлуке о 
грађевинском земљишту („Службени лист града Краљева“, број 11/2015 и 31/2019), 
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Деведесет трећој (ванредној) 
седници одржаној 7. септембра 2022. године, донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Члан 1. 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност за парцелацију кат. парцелe број 153/4 КО Мељаница. 
 

Члан 2. 
 

 Сагласност за парцелацију кат. парцеле 153/4 КО Мељаница се даје Горану 
Пузовићу из Краљева, власнику кп. број 144/2, 144/1 и 145/1 све КО Мељаница, 
ради одвајања дела кат парцеле 153/4 КО Мељаница, отуђења непосредном 
погодбом и формирања јединствене катастарске  - грађевинске парцеле, у складу 
са важећим планским документом.  
  

Члан 3. 
 

 Катастарска парцела број 153/4 КО Мељаница је јавна својина града 
Краљева. 
Парцелацијом ће се одвојити део кат. парцеле број 153/4 КО Мељаница, у 
површини од око 682м2, који се непосредно граничи са кп број 144/2, 144/1 и 145/1 
све КО Мељаница.  
 

Члан 4. 
 

 Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Краљева“. 
 
 

Образложење 
 
 Градском већу града Краљева обратио се Горан Пузовић из Краљева,  
улица Омладинска број 10/3/1, за давање претходне сагласности за парцелацију 
кп 153/4 КО Мељаница, ради отуђења дела поменуте кп и спајања са кат. 
парцелама број 144/1, 144/2 и 145/1 све КО Мељаница, које су у својини 
именованог. Спајањем целих и делова поменутих кат. парцела формираће се нова 
грађевинска – катастарска парцела коју би чиниле: део кп број 153/4 КО 
Мељаница, као и кат. парцеле  број 144/1, 144/2 и 145/1, све КО Мељаница, које су 
у својини именованог. 
 

 Катастарска парцела број 153/4 КО Мељаница је јавна својина града 
Краљева. 
 

 Катастарска парцела број 153/4 КО Мељаница је укупне површине 1.937м2, 
према врсти земљишта: „грађевинско земљиште изван грађевинског подручја“, а 
по начину коришћења земљишта: „остало природно неплодно земљиште“. 
 

 Катастарска парцела број 153/4 КО Мељаница, која је предмет давања 
сагласности за парцелацију, као и кп број 144/2, 144/1 и 145/1 КО Мељаница 
(укупне површине 1.561м2), које су у својини подносиоца захтева, обухваћене су 
Просторним планом града Краљева („Сл. лист града Краљева“, бр.7/2011). 
Наменом припадају започетој или иницираној зони/појасу изградње, односно 
простору предвиђеном за изградњу објеката.  



 Кат. парцела број 153/4 КО Мељаница је просечне ширине 6,70м – 8,50м и 
таквог облика да, без обзира на њену површину (1.937м2), не испуњава услове за 
самосталну грађевинску парцелу.  
 

 Циљ давања сагласности ради израде пројекта парцелације је, према 
постављеном предлогу парцелације, одвајање дела кат. парцеле 153/4 КО 
Мељаница, у површини од око 682м2, спајања са кп број 144/2, 144/1 и 145/1 КО 
Мељаница (са којима се непосредно граничи) и формирања јединствене 
катастарске  - грађевинске парцеле, у складу са важећим планским документом. 
На делу који се предлогом парцелације одваја (парцелише) део кат. парцеле 153/4 
КО Мељаница нема изграђених објеката, односно заузећа од стране других лица и 
корисника. 
 

 Након решавања имовинских односа и отуђења непосредном погодбом 
именованом, од поменутог дела кп. број 153/4 КО Мељаница и целих кп. 144/2, 
144/1 и 145/1 све КО Мељаница, препарцелацијом ће се формирати јединствена 
катастарско грађевинска парцела. 
 

 Правни основ за израду пројекта парцелације су чланови 65. и 100. 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, 31/19, 37/19–др. закон, 09/20 и 52/2021). 
 
 У складу са чланом 4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист 
града Краљева“, број 11/2015 и 31/2019), давање претходне сагласности за 
парцелацију грађевинског земљишта – катастарских парцела у својини града је 
надлежност Градског већа.  
 
 
        
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-273/2022-I  
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            Председник Градског већа 
                    Градоначелник града Краљева 

            др Предраг Терзић, дипл. политиколог 


