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261.

На основу члана 97. и 98, а у вези са 
члановима 94, 95. и 96. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник 
Републике Србије“ број 72/09, 81/09- 
испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- 
одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 23. 
став 2. Закона о посебним условима за 
реализацију пројекта изградње станова 
за припаднике снага безбедности („Служ-
бени гласник Републике Србије”, број 
41/18), члана 32. став. 1. тачка 14. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.
закон, 101/16- др.закон и 47/18), члана 6. 
став 1. тачка 7. и члана 7. став 1. Зако-
на о финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Србије”, 
број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађе-
ни дин. изн., 125/14-усклађени дин. 
изн., 95/15-усклађени дин. изн., 83/16, 
91/16-усклађени дин. изн., 104/16-др. за-
кон и 96/2017-усклађени дин. изн.) и чла-
на 26. тачка 7. и 9. Статута града Краље-
ва („Службени лист града Краљева“, број 
7/18 - пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници 
одржаној 21. и 24. септембра 2018. године, 
донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ 

ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

У Одлуци о утврђивању доприноса 
за уређивање грађевинског земљишта  
(„Службени лист града Краљева“, број 
11/15 и 26/15) у члану 2. став 5. речи: „Јав-
ном предузећу Дирекцији за планирање 
и изградњу „Краљево“ (у даљем тексту: 
ЈП Дирекција)“ замењују се речима: „Јав-
ном предузећу за уређивање грађевинског 
земљишта „Краљево“.

Члан 2.

У члановима 4, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 
22. и 23. речи:„ЈП Дирекција“ у одређеном 
падежу замењују се речима:„Јавно преду-
зеће за уређивање грађевинског земљишта 
„Краљево“ у одговарајућем падежу.

Члан 3.

У члану 11. после става 1. додаје се 
нови став 2. који гласи :

„Допринос за уређивање грађевин-
ског земљишта не плаћа инвеститор из-
градње колективних стамбених објеката, 
у поступку реализације пројекта изградње 
станова за припаднике снага безбедности, 
на основу Закона о посебним условима за 
реализацију пројекта изградње станова за 
припаднике снага безбедности („Службе-
ни гласник РС“, брoј 41/18).

Досадашњи ставови 2. и 3. постају ста-
вови 3. и 4.

Члан 4.

У члану 16. став 2. после речи „у року“, 
речи „од 8 дана“ се замењују речима „од 
две године“. 

У члану 16. став 3. после речи „у року“, 
речи „од петнаест дана“ се замењују речи-
ма „од осам дана“.

Члан 5.

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 
града Краљева“.

Скупштина града Краљева
Број: 011-296/18-I
Дана: 24. септембра 2018. године

                                                              
Председник Скупштине града Краљева

Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.


