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  На основу члана 5. став 6. и члана 58. став 1. и 2. 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, 68/15-дрзакон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), 
члана 44. тачка 3. и 5, а у вези са чланом 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, у вези члана 58. тачка 5), члана 121. став 1. и 56. став 2. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), 
члана 11, 13. и 24. Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист 
града Краљева", број 43/21),   
             Градоначелник града Краљева, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о отварању апропријације по основу наменског трансфера 

добијеног од другог нивоа власти 
 

 
1. Наменска трансферна средства од другог нивоа власти, на основу Решења о 

исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије број 
553-214/3 и 553-245/1 од 03. августа 2022. године, пренета на подрачун извршења 
буџета града Краљева број 840-733144843-53 код Управе за трезор дана 15.08.2022. 
године као текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 24) у 
износу од 56.000,00 динара, користиће се као помоћ за превазилажење тешке 
материјалне и здравствене ситуације социјално угроженим, избеглим и интерно 
расељеним лицима која су тренутно настањена на територији града Краљева, у 
укупном износу од 56.000,00 динара за два избегла лица, по наведеним решењима. 

2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења, увећавају се 
планирани буџетски приходи и примања Одлуке о буџету града Краљева за 2022. 
годину („Службени лист града Краљева", број 43/21) за износ наменског трансфера од  
56.000,00 динара (извор 07). 

3. Средства у износу од 56.000,00 динара распоређују се у оквиру члана 13. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину, Раздео 05, Глава 01 -Градска управа, 
Програм 1101 – Становање, урбанизам и просторно планирање, Функциja 620, 
Програмска актив./пројекат 0004 – Стамбена подршка, Позиција 62, Економска 
класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета, увећањем планираних 
расхода апропријације за износ наменског трансфера од другог нивоа власти (извор 
07). 

4. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Градска управа, да 
средства у износу од 56.000,00 динара користи искључиво као помоћ за превазилажење 
тешке материјалне и здравствене ситуације социјално угроженим избеглим и интерно 
расељеним лицима која су тренутно настањена на територији града Краљева, у 
укупном износу од 56.000,00 динара за два избегла лица по наведеним решењима. 

 5. Обавезује се Градска управа као корисник средстава да у име Града Краљева 
изврши све преузете обавезе на начин и у роковима из Решења о исплати помоћи 
Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије број 553-214/3 и 553-245/1 од 
03. августа 2022. године.  
 6. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева и Одељење за друштвене делатности Градске управе 
града Краљева. 
  7. Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева". 
 
                             

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА КРАЉЕВА
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Образложење 
 

 
На основу Решења о исплати помоћи Комесаријата за избеглице и миграције 

Републике Србије број 553-214/3 и 553-245/1 од 03. августа 2022. године пренета су на 
подрачун извршења буџета града Краљева број 840-733144843-53 код Управе за трезор 
дана 15.08.2022. године као текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа 
градова (извод 24)  средства у износу од 56.000,00 динара, која ће се користити као 
помоћ за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације социјално 
угроженим избеглим и интерно расељеним лицима која су тренутно настањена на 
територији града Краљева, у укупном износу од 56.000,00 динара за два избегла лица 
по наведеним решењима, и то: Сави Мирковић (Решење 553-214/3) износ од 28.000,00 
динара и Сандри Петровић (Решење 553-245/1) износ од 28.000,00 динара. 
 Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 24. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист града Краљева", број 
43/21) којим је прописано да у случају када виши ниво власти својим актом определи 
нижем нивоу власти наменска средства за надокнаду штета услед елементарних 
непогода, односно друга наменска трансферна средства, као и у случају уговарања 
донација, а чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, на 
предлог Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева, 
Градоначелник града Краљева доноси решење о распоређивању средстава за 
извршавање рахода и издатака по том основу на одговарајуће апропријације. 
  Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева,   
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Управи за трезор и 
архиви.  
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 2531/2022 
Дана: 19. августа 2022. године 
    
 

   Заменик градоначелника                                                      
                                                                                          Вукман Ракочевић, с.р. 
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 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, 68/15- 
др.закон, 103/15, 99/16 и 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), 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 58. 
тачка 5), члана 56. став 2, у вези члана 58. тачка 5), члана 121. став 1. и 56. став 2. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19- пречишћен 
текст), члана 21. Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист 
града Краљева", број 43/21),   
            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 2022. годину („Службени лист града Краљева", број 43/21) Раздео 05, 
Глава 01 - Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе,  
Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 179, Економска класификација 499 – Текућа 
буџетска резерва, преносе се средства у износу од 1.000.000,00 динара, ради 
уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у оквиру: 

- Раздела 05, Програм 0401 – Заштита животне средине, Функција 
560 – Заштита животне средине некласификована на другом 
месту, Програм. актив./Пројекат 0001 – Управљање заштитом 
животне средине, Позиција 102, Економска класификација  423 – 
Услуге по уговору, за износ од 1.000.000,00 динара. 

   2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 05, Глава 01 - Градска 
управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе,  Функција 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, Програм.актив/Пројекат 0009, 
Позиција 179, Економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, повећава се 
апропријација у износу од 1.000.000,00 динара у оквиру: 

       - Раздела 05, 0401 – Заштита животне средине, Функција 560 –
Заштита животне средине некласификована на другом месту, 
Програм. актив./Пројекат 0001 – Управљање заштитом животне 
средине, Позиција 103, Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге, за износ од 1.000.000,00 динара.       

  3. Промена  у апропријацијама  извршена у тачкама  1. и 2. овог решења 
односи се на уравнотежење расхода у погледу недостајућих средстава намењених 
за суфинасирање пројеката из области заштите животне средине, а за чије 
финансирање Одлуком о буџету града Краљево за 2022.годину нису планирана 
довољна средства за корисника Градска управа.  
 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 
 

              Одсек за буџетско рачуноводство Градске управе града Краљева је у 
складу са дописом шефа Одсека за заштиту животне средине бр. VIII-184/22 од 

256.
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11.05.2022.године поднео захтев за промену апропријације број Сл./22-IV  дана 
18.08.2022. године, а за чије финансирање Одлуком о буџету града Краљево за 
2022. годину нису планирана довољна средства за корисника Градска управа, у 
износу од 1.000.000,00 динара на име суфинансирања пројеката из области 
заштите животне средине. 
   Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист града Краљева", број 43/21) 
којим је прописано да ако се у току године обим пословања или овлашћења 
директног односно његовог индиректног корисника буџетсих средстава промени, 
износ апропријација издвојених за активности тог корисника повећаће се, односно 
смањити, а да Градоначелник града Краљева доноси решење о промени 
апропријације којим се износ апропријације преноси у текућу буџетску резерву и 
може се користити за намене које нису предвиђене средствима у довољном обиму.  
  

 Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева, 
Одсеку за заштиту животне средине Градске управе града Краљева, Управи за 
трезор - Филијала Краљево  и архиви. 
 
Градоначелник града Краљева 
Број: 2535/2022 
Дана: 19. августа 2022. године 
 

  
                     

Заменик градоначелника                                                     
                                                                                Вукман Ракочевић, с.р 
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 На основу члана 13. став 2. и члана 203. став 4. и 6. Закона о здравственој 
заштити  („Службени гласник РС“, број 25/19), члана 58. став 1. тачка 5. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), 
  Градоначелник града Краљева дана 23.августа 2022. године донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 
 У Решењу о образовању Комисије за стручно утврђивање времена и узрока 
смрти и издавање потврда о смрти за лица умрла изван здравствене установе 
(„Службени лист града Краљева“, број 20/12 и 28/19) у ставу I тачка 1. 
 „1. др Душан Мицић, специјалиста ургентне медицине, председник и координатор 
рада Комисије“  
мења се, тако да гласи: 
„1. др Ивица Милосављевић, специјалиста ургентне медицине, председник и 
координатор рада Комисије, од 1.09.2022. године“.  
 

II 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

Образложење 
 

Чланом 13. став 2. и чланом 203. став 4. и 6. Закона о здравственој заштити  
(„Службени гласник РС“, број 25/19) прописано је да јединица локалне самоуправе 
обезбеђује рад мртвозорске службе на својој територији; да надлежни орган 
јединице локалне самоуправе одређује доктора медицине за стручно утврђивање 
времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о 
смрти, као и да се средства за преглед умрлих лица и стручно утврђивање времена 
и узрока смрти за лица умрла ван здравствене установе обезбеђују у буџету 
јединице локалне самоуправе. 

Вршилац дужности директора Дома здравља „Краљево“ Краљево дана 
3.08.2022.године обратио се Кабинету градоначелника дописом број 2011, у коме се 
наводи да др Душан Мицић, председник и координатор рада Комисије за стручно 
утврђивање времена и узрока смрти и издавање потврда о смрти за лица умрла 
изван здравствене установе дана 12.08.2022.године испуњава услове за старосну 
пензију, па се предлаже да се уместо њега именује др Ивица Милосављевић, 
специјалиста ургентне медицине, запослен у Служби за хитну медицинску помоћ са 
санитетским превозом, почев од 1.09.2022.године. 

 
Решење доставити: др Душану Мицићу, др Ивици Милосављевићу, Одељењу 

за општу управу Градске управе града Краљева, Одељењу за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе 
града Краљева и уз материјал.  

 
 
 
Број:011-259/2022-I 
Дана:23.августа 2022.године           Заменик градоначелника 
                          Вукман Ракочевић, с.р. 
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 На основу члана 58. став 1. тачка 5. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19- пречишћен текст), члана 6. став 2. 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) и члана 44. Одлуке о прибављању, 
располагању и управљању стварима и другим имовинским правима у јавној својини 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 22/18), 
  Градоначелник града Краљева дана 1. септембра 2022.године донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 
 У Решењу о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп 
непокретности у јавној својини града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
39/20) у ставу II алинеја 2 тачка 1. 
 „1. Славица Милетић, дипл.економиста“  
мења се, тако да гласи: 
„1. Оливера Јовановић, дипл.правник“.  
 

II 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 
 

Образложење 
 

Чланом 6. став 2. 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) прописано је да поступак давања у закуп непокретности у јавној 
својини спроводи комисија коју образује надлежни орган, а чланом 44. Одлуке о 
прибављању, располагању и управљању стварима и другим имовинским правима у 
јавној својини града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 22/18) 
прописано је да поступак давања у закуп непокретности у јавној својини спроводи 
комисија коју образује градоначелник. 

Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева дана 
22.08.2022. године обратило се Јавно предузеће „Градско стамбено“ Обавештењем 
о потреби измене састава Комисије за спровођење поступка давања у закуп 
непокретности у јавној својини града Краљева, из разлога што је досадашњем члану 
Комисије Славици Милетић престао радни однос у Градској управи. 

 
Решење доставити: Јавном предузећу „Градско стамбено“, Славици Милетић, 

Оливери Јовановић, Одељењу за управљање имовином Градске управе града 
Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева и уз 
материјал.  

 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број:011-268/2022-I 
Дана:1. септембра 2022. године 
    
                                                                                   

                                                                       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                     др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р. 
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 На основу члана 58. став 2. и члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,62/13. 63/13-
исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 
149/20 и 118/21), члана 46. став 2. и члана 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. тачка 2, члана 87. став 3. и члана 121. став 1. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 13. и 
22. Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист града 
Краљева“, број 43/21),  
 Градско веће града Краљева, на Деведесет првој (ванредној) седници 
одржаној 24. августа 2022. године, донело је 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
о коришћењу средстава текуће буџетске резерве 

 

  1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Краљева за 2022. годину 
(„Службени лист града Краљева“, број 43/21) - Раздео 05, Глава 01 – Градска управа, 
Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе,  Функција 160 –  Опште услуге, 
Програмска активност/Пројекат 0009 - Текућа буџетска резерва, Позиција 179, 
Економска класификација 499 - Текућа буџетска резерва, на основу захтева градона-
челника града Краљева Број: 2569/22 од 23. августа 2022. године, одобравају се 
средства у износу од 2.500.000,00 динара за покривање дела месечних обавеза за 
јул 2022. године, по Одлуци о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у 
предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 29/21 и 43/21).  
 2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се 
за повећање апропријације која нису планирана у довољном износу у оквиру: 

Раздела 5 - Градска управа, Глава 01 – Градска управа, Програм 2002 – 
Предшколско васпитање, Функција 911 – Предшколско образовање, 
Програмска активност/Пројекат 0002 – Функционисање и остваривање 
предшколског васпитања и образовања, Позиција 137, Економска 
класификација 465 – Остале дотације и трансфери (приватни вртићи), у 
износу од 2.500.000,00 динара. 

 3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева и Одељење за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева. 
  4.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 
 

                             Образложење 
 

На основу дописа Одељења за друштвене делатности Градске управе града 
Краљева  III број 206/22 од 22.08.2022. године, градоначелник града Краљева поднео је 
захтев за ангажовање текуће буџетске резерве за обезбеђење додатних средстава за 
покривање дела месечних обавеза јул 2022. године, по Одлуци о праву на накнаду дела 
трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или 
физичко лице на територији града Краљева у висини од 2.500.000,00 динара. 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 22. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист града Краљева“, број 
43/21) којима је прописано да ако се у току године обим пословања или овлашћења 
директног, односно његовог индиректног корисника буџетских средстава повећа, 

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА
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средства ће се обезбедити из текуће буџетске резерве, да се средства текуће буџетске 
резерве користе за непланиране сврхе или за сврхе за које се у току године покаже да 
апропријације нису биле довољне, да Градско веће града Краљева, на предлог 
Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева доноси решење о 
употреби средстава текуће буџетске резерве и да се средства текуће буџетске резерве 
распоређују на директне кориснике буџетских средстава током фискалне године.  

 
Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 

Краљева, Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, 
Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева, Управи за трезор  и 
архиви. 

 
 
 

Градско веће града Краљева 
Број: 011-260/2022-І      
Дана: 24. 08. 2022. године 
 
 
                                                            Председавајући седницом Градског већа 
                                                                          заменик градоначелника града Краљева 
                                                                                     Вукман Ракочевић, с.р 
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На основу члана 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 
10/16), члана 22. став 3. Одлуке о обезбеђивању средстава за остваривање потреба 
и интереса у области спорта на територији града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 32/14), члана 63. став 1. тачка 2. и члана 121. став 1. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19- пречишћен текст), 

Градско веће града Краљева, на Деведесет другој (ванредној) седници, одржаној 
дана 01. септембра 2022. године, донело је 

 
 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 
О УТВРЂИВАЊУ РАСПОРЕДА И ВРЕМЕНА ДНЕВНОГ КОРИШЋЕЊА  

БЕЗ НАКНАДЕ НОВЕ ХАЛЕ У КРАЉЕВУ У НАРЕДНОЈ СПОРТСКОЈ СЕЗОНИ  
ОД 01.09.2022. ГОДИНЕ, БРОЈ: 011-258/2022-I ОД 17.08.2022. ГОДИНЕ 

 
1.  У Решењу о утврђивању распореда и времена дневног коришћења без 

накнаде Нове хале у Краљеву у наредној спортској сезони од 01.09.2022. године, 
број 011-258/2022-I од 17.08.2022. године, у табеларном делу под редним бројем 14. 
који се односи на дан среду, у термину од 22ºº- 23ºº, речи: „Мушки рукомет ´Металац´ 
(22ºº - 23ºº)“, замењују се речима: „Мушки рукомет ´Слога´ (22ºº - 23ºº)“. 

2. У осталом делу Решење број 011-258/2022-I од 17.08.2022. године остаје 
непромењено. 

3. О извршењу овог решења стараће се Спортски центар „Ибар“. 
4. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном листу града Краљева“. 
 
 
 

Образложење 
 

   Поступајући по Решењу о утврђивању распореда и времена дневног коришћења 
без накнаде Нове хале у Краљеву у наредној спортској сезони од 01.09.2022. године 
број 011-258/2022-I од 17.08.2022. године, утврђена је грешка у означавању 
рукометног спортског клуба. Наиме, уместо рукометног клуба „Слога“ наведен је 
рукометни клуб „Металац“, те се овим тај део текста замењује одговарајућим, док 
наведено решење у осталом делу остаје на снази. 

 
  Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности Градске управе града 

Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева, 
Спортском центру „Ибар“ и уз материјал са седнице. 

   
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-262/2022-I    
Дана: 01. 09. 2022. године 

                                                                                                      
                                                                                       Председник Градског већа 
                                              градоначелник града Краљева 
                              др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р. 
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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 52/21), 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 11/15 и 31/19), 
 
 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 („Службени лист града Краљева“, бр.7/11). 
Наменом припадају започетој или иницираној зони/појасу изградње, односно 
простору предвиђеном за изградњу објеката.  
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 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 52/21). 
 
 У складу са чланом 4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист 
града Краљева“, број 11/15 и 31/19), давање претходне сагласности за 
парцелацију грађевинског земљишта - катастарских парцела у својини града је 
надлежност Градског већа.  
 
 
        
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-273/2022-I  
Дана: 07. 09. 2022. године 
 
 
            Председник Градског већа 
                    Градоначелник града Краљева 
                  др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р. 
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Издавач: Скупштина града Краљева - Година издања: педесет пета - Главни и одговорни уредник
Драгана Петвокић, секретар Скупштине града Краљева - Телефон 036/306-020

Текући рачун: 840-733152843-12 за претплатнике који су финансирани из буџета Републике Србије
840-745151843-03 за претплатнике који се финансирају из буџета локалне самоуправе и остале

претплатнике
Штампа: „Graficolor” д.о.о. Краљево - е пошта: graficolor.cv@gmail.com


