
      На основу члана 146. Закона о планирању и изградњу („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 и 83/18), члана 17. став 1. тачка 6. и 7. 
Закона о путевима („Службени гласник РС”, број  41/18 и 95/18-др.закон)  члана 32. став 
1.  тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14-
др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 39. став 1. и 3. Закона о прекршајима 
(„Службени гласник РС”, број 65/13, 13/16 и 98/16-одлука УС) и члана 26. став 1. тачка 
9. и члана 121. став 2 Статута града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 
6/19-пречишћен текст), 
      Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 23. јула 2019. године, 
донела је 

 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ 
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 

 

 

Члан 1. 
 

    У Одлуци о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама 
(„Службени лист града Краљева”, број 17/09 и 7/11), у члану 8. став 2. после речи „IV 
краљевачки батаљон,” додају се речи „Октобарских жртава,”.  
 

 

Члан 2. 
 

       Члан 13. мења се и гласи:  
      „Баште се могу формирати у периоду од 15. фебруара до 30. новембра." 

 

 

Члан 3. 
 

      У члану 14.  став 1 мења се и гласи: 
     „Захтев за формирање баште у улицама где је забрањен пролаз возила 
подноси се организационој јединици Градске управе надлежној за комуналне послове у 
периоду од 20. јануара до 1.фебруара. Организациона јединица Градске управе 
надлежна за комуналне послове је дужна да благовремено, путем средстава јавног 
информисања обавести заинтересована правна лица и предузетнике о напред 
наведеном”. 
         

Члан 4. 
 

      Члан 72. мења се и гласи: 
       „Новчаном казном у износу од 120.000,00 динара казниће се за прекршај из 
члана 18. став 1. алинеја 1; члана 19.; члана 20; члана 46; члана 47; члана 53; члана 60; 
члана 62. и члана 66.ове одлуке правно лице. 
       Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за прекршај из члана 18. 
став 1. алинеја.1; члана 19; члана 20; члана 46; члана 47; члана 53; члана 60; члана 62. 
и члана 66. ове одлуке одговорно лице у правном лицу. 
        Новчаном казном од 70.000,00 динара казниће се за прекршај из члана 18. 
став 1. алинеја 1; члана 19; члана 20; члана 46; члана 47; члана 53; члана 60; члана 62. 
и члана 66. ове одлуке предузетник. 



        
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за прекршај из члана 20; 

члана 47; члана 53; члана 62. и члана 66. ове одлуке физичко лице. 
         За прекршаје из става 1, 2, 3. и 4. овог члана издаје се прекршајни налог”. 
 

 

Члан 5. 
 

           Члан 73. се брише, досадашњи члан 74. постаје члан 73, члан 75. постаје 
члан 74, члан 76. постаје члан 75. и члан 77. постаје члан 76. 
 

 

Члан 6. 
 

          У осталом делу Одлука о постављању мањих монтажних објеката на јавним 
површинама („Службени лист града Краљева”, број 17/09 и 7/11) остаје непромењена. 
 

 

Члан 7. 
 

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

 

Скупштина града Краљева  
Број: 011-218/2019-I 
Дана: 23. јула 2019. године      
                                                                                                   Председник 
                                                                                       Скупштине града Краљева 
                                                                          Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


