
На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту („Службени 
гласник РС“, број 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др.закон), 
члана 26. тачка 9. и члана 121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева'', број 6/19-пречишћен текст, и члана 4. Одлуке о спровођењу 
комасације на делу катастарских општина Самаила и Мрсаћ, града Краљева 
(„Службени лист града Краљева'', број 13/19), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. 
године, донела је 
 

  
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛА КАТАСТАРСКИХ 

ОПШТИНА САМАИЛА И МРСАЋ, ГРАДА КРАЉЕВА 
 

Члан 1. 
 

Разрешавају се дужности у Комисији за спровођење комасације дела 
катастарских општина Самаила и Мрсаћ, града Краљева: 

1. Марија Костовић, председник Комисије, на лични захтев и 
2. Драшко Величковић, заменик председника Комисије, на лични захтев. 

 
Члан 2. 

 
 Именују се у Комисију за спровођење комасације дела катастарских 
општина Самаила и Мрсаћ, града Краљева: 

-за председника 
Драшко Величковић, дипл.правник и  
-за заменика председника 
Ђурђе Тешић, дипл.правник. 

 
Члан 3. 

 
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 решења садржан је у члану 35. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06, 65/08-др.закон, 
41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др.закон), којим је, између осталог, прописано да 
скупштина јединице локалне самоуправе образује комисију за комасацију, број 
чланова комисије и услови за именовање председника комисије и секретара 
комисије и члану 4. Одлуке о спровођењу комасације на делу катастарских 
општина Самаила и Мрсаћ, града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 
13/19), којим је утврђено да комасацију, на основу одлуке о спровођењу 
комасације, спроводи Комисија за спровођење комасације, коју Скупштина града 
образује посебним решењем. 

Члановима 26. тачка 9. и 121. став 1. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), прописано је да Скупштина 
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доноси прописе и друге опште и појединачне акте и да поред осталих аката, 
доноси решења. 
 С' обзиром да су досадашњи председник и заменик председника Комисије 
Комисије за спровођење комасације дела катастарских општина Самаила и Мрсаћ, 
града Краљева поднели оставке на те дужности, предложено је разрешење и 
именовање председника и заменика председника Комисије.  
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети 
тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана од дана пријема 
решења. 

 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 02-46/2021-I 
Дана: 29. новембра 2021. године 
 
                                                                                                 Председник  
                                                                                     Скупштине града Краљева 
 
                                                                         Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја 


