
На основу члана 99. 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, 132/2014, 145/14 , 83/18, 31/19, 37/19, 
9/20 и 153/21), члана 63. став. 1. тачка 20. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19–пречишћен текст) и члана 4. Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града Краљева“, број 
31/19), 
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Осамедесет првој (ванредној) седници 
одржаној 17. јуна 2022. године, донело је 

 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 
 

           МЕЊА СЕ РЕШЕЊЕ Градског већа града Краљева број 011-331/2019-I од 
06.12.2019.године, којим је образована Комисија за отуђење грађевинског земљишта 
у јавној својини града, у делу који се односи на члана Комисије,тако што се уместо 
„Драгана Викторовића, дипл.инж.арх“, именује „Звонко Ковачевић, дипл.  инж. грађ“, 
запослен у Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне 
делатности Градске управе града Краљева. 
 

II 
 

Решење Градског већа града Краљева број 011-331/2019-I од 06.12.2019. 
године  у осталом делу остаје непромењено. 

 

III 
 

        Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто доставити члановима 
Комисије и уз предмет. 
 

 О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење овог решења дат је у члановима 99. 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, 
132/2014, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 153/21) којима је прописан поступак 
отуђења грађевинског земљишта у јавној својини како у поступцима јавног 
оглашавања тако и у поступку непосредне погодбе. 

  Чланом 63. став 1. тачка 20. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19–пречишћен текст)  одређена је надлежност  Градског већа града 
Краљева да  образује Комисију за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини 
града. 
  

 Како члан  Комисије Драган Викторовић није више радно ангажован у  Градској 
управи града Краљева, одласком у пензију, одлучено је као у диспозитиву решења.  
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