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       На основу  члана 20. став 1. тачка 3, члана 24. став 1, члана 32. став 1. тачка 
6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14-
др.закон и 101/16-др.закон и 47/18), члана 32. Закона о путевима („Службени 
гласник РС“, број 41/18 и 95/18-др.закон), члана 94. став 1. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, 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, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 26. став 1.тачка 9. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра  2021. 
године, донела је 
 

ОДЛУКУ O ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
РАСКОПАВАЊУ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 

Члан 1. 

         У Одлуци о раскопавању јавних површина на територији града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 32/17) у члану 24. после става 2. додаје се 
нови став који гласи: 
        „Изузетно, у случајевима инвестиционог, интервентног или ургентног 
раскопавања површине јавне намене, ради грађења и реконструкције објеката 
комуналне инфраструктуре или линијских инфраструктурних објеката, за чију се 
изградњу, у складу са прописима о планирању и изградњи, издаје грађевинска 
дозвола за изградњу, односно решење о одобрењу за извођења радова на 
изградњи или реконструкцији ових објеката у заштитном појасу, у складу са 
посебним законом (радови од јавног интереса за град Краљево), радове на 
санацији раскопане површине јавне намене, осим ЈКП „Путеви“ Краљево, може да 
изводи и други привредни субјекат регистрован за обављање ове врсте 
делатности (ангажован од стране инвеститора), уз претходну прибављену 
сагласност ЈКП „Путеви“ Краљево. ЈКП „Путеви“ Краљево је у обавези да, уз 
претходно издату сагласност, сачини и изјашњење о разлозима због којих није у 
могућности да поступи у складу са одредбама утврђеним у ставу 2. овог члана. 
      Ставови 3. и 4. овог члана постају ставови 5. и 6.“ 
 
 

Члан 2. 

      У члану 37. став 1. после броја „21“, додаје се број  „24. став 2“. 
 
 

Члан 3. 

      У осталом делу Одлука о раскопавању јавних површина на територији града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 32/17) остаје непромењена. 
                                            

Члан 4. 

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