
На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС'', 
број 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл.УС, 50/13-одл.УС, 
98/13-одл.УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), члана 26. тачка 
40. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен 
текст) и чланова 2, 3. и 6. Одлуке о образовању Комисије за планове града Краљева 
(„Службени лист града Краљева'', број 5/13), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 21. јуна 2021. године, 
донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И  

ОСАМ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 
 
I 
 

Утврђује се престанак дужности у Комисији за планове града Краљева: 
1.   Александру Чаприћу, председнику, 
2.   Љубици Илић, члану,  
3. Маји Јовановић, члану,  
4. Александру Аврамовићу, члану, 
5. Светлани Вељовић, члану, 
6. Александру Рајовићу, члану,  
7. др Небојши Стефановићу, члану, 
8. мр Александру Вучићевићу, члану и  
9. мр Милану Пејићу, члану, 
из разлога истека мандата 

 
II 
 

 У Комисију за планове града Краљева именују се: 
- за председника 
Светлана Вељовић, дипломирани инжењер геодезије,  
- за чланове: 
1.  Љубица Илић, дипломирани грађевински инжењер,   
2.  Александар Аврамовић, дипломирани инжењер архитектуре,  
3.  Милорад Ћајић, дипломирани грађевински инжењер, 
4.  Живојин Миленковић, дипломирани грађевински инжењер, 
5. Маја Јовановић, дипломирани инжењер архитектуре, 
6.  мр Милан Пејић, дипломирани просторни планер из Ужица, на предлог 
министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
7.  Ружа Пенезић, дипломирани инжењер архитектуре из Ужица, на предлог 
министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 
8.   Мила Арсовић, дипломирани просторни планер из Ужица, на предлог 
министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
на период од четири године. 
  
 



 
 

III 
 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
града Краљева''. 
 
 

 О б р а з л о ж е њ е  
 
 
 Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 52. 
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09-испр, 64/10-
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл.УС, 50/13-одл.УС, 98/13-одл.УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и чланова 2, 3. и 6. Одлуке о образовању 
Комисије за планове града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 5/13), којима 
је прописано да скупштина јединице локалне самоуправе образује комисију за планове, 
ради обављања стручних послова у поступку израде и спровођења планских 
докумената, стручне провере усклађености урбанистичког пројекта са планским 
документом и законом..., да се председник и чланови Комисије именују из реда 
стручњака за област просторног планирања и урбанизма и других области које су од 
значаја за обављање стручних послова у области планирања, уређења простора и 
изградње, са одговарајућом лиценцом; да се једна трећина чланова именује на предлог 
министра надлежног за послове просторног планирања и урбанизма; да мандат 
председника и чланова Комисије траје четири године; да Комисија за планове града 
Краљева има девет чланова и да су председник и пет чланова представници града 
Краљева, а да се три члана Комисије именују на предлог министра надлежног за 
послове просторног планирања и урбанизма.   
 Чланом 26. тачка 40. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', 
број 6/19-пречишћен текст) утврђено је да Скупштина града, у складу са законом, 
образује Комисију за планове и именује и разрешава чланове Комисије 

С обзиром на истек мандата председника и чланова Комисије за планове града 
Краљева, предлаже се утврђивање престанка дужности и именовање председника и 
чланова Комисије за планове града Краљева, на предлог овлашћених предлагача.  
 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 02-13/2021-I                                                                 Председник 
Дана: 21. јуна 2021. године                                     Скупштине града Краљева   
                                                                     Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
 


