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Седница Градског већа 
 
 На сто четвртој (ванредној) седници Градског већа већници су разматрали 
две тачке дневног реда. 
 Градско веће разматрало је Предлог за допуну дневног реда Двадесет 
девете седнице Скупштине града Краљева, који је поднео  Владимир Маровић, 
одборник у Скупштини, да се у предложени дневни ред уврсти тачка: „Предлог 
одлуке о мораторијуму на изградњу малих хидроелектрана на територији града 
Краљева“, на који су већници остали суздржани. 
 Звонко Ковачевић, начелник Одељења за урбанизам, које је орган 
надлежан за издавање грађевинских дозвола и осталих аката везаних за 
изградњу на територији града Краљева, који функционишу у оквиру локалне 
самоуправе сходно Правилнику и Статуту града Краљева, појаснио је да одлука о 
мораторијуму, у свом предлогу, није садржала велики број чланова, има их свега 
четири, па је Одељење за урбанизам, обзиром да је морало да се изјасни, нашло 
да је потребно поједначно размотрити сваки од ова четири члана. 

У члану један наведено је да се уводи мораторијум за даљу изградњу и 
издавање локацијских услова за изградњу малих хидроелектрана на територији 
града Краљева.  

Како је појаснио Ковачевић, у Статуту града Краљева, у члану три, јасно је 
прописано да је посао локалне самоуправе и Скупштине, односно Града, подељен 
на две стране, то су изворни послови где Скупштина града Краљева има право да 
организује своје послове и постоје поверени послови који се посебним законом, 
односно прописима, поверавају локалним самоуправама на издавање, односно на 
решавање.  

„Што се тиче изградње малих хидроелектрана и издавања локацијских 
услова управо је Закон о планирању и зградњу прописао да је то поверени посао, 
наиме у члану 133 прописано је да грађевинске дозволе, односно локацијске 
услове који претходе издавању дозволе, издаје Министарство и таксативно су 
наведени које све врсте објекта. Сви остали објекти се поверавају, односно 
послови издавања локацијских, грађевинских и других дозвола, локалним 
самоуправама, што значи да је изградња малих хидроелектрана поверена граду 
Краљеву, осим на просторима који су проглашени од јавног значаја, као 
заштићено природно добро или парк природе, као што је случај у Краљеву. Из тог 
разлога, Скупштина није надлежна да доноси овакву врсту одлуке односно да 
пропише доношење овакве одлуке Одељењу за урбанизам. Када би се и донела 
оваква одлука, у поступцима издавања локацијских услова, Одељење за 
урбанизам не би могло да се позива на ову одлуку, а чак и да се позове и одбије 
захтеве за издавања локацијских услова, у другостепеним поступцима би се 
поништавали такви акти и враћали надлежном органу, обзиром да нису засновани 
на законским прописима односно Закону о планирању и изградњи на основу кога 
се издају дозволе. Из тог разлога смо се изјаснили да Скупштина града Краљева 
није надлежна  да доноси овакве мере“, образложио је начелник. 

Чланом два предложено је да се покрене иницијатива за измену просторног 
плана. 



„У тој законској процедури како би се локација предвиђена за изградњу 
малих хидроелектрана избрисала из поступка, још 2014. године је донета Одлука 
о измени простоног плана града Краљева и тај посао измене и допуне плана је 
поверен Јавном предузећу за уређивање грађевинског земљишта Краљево и 
између осталог била је идеја да се око таквих ствари као изградња малих 
хидроелектрана, пошто се показало велико интересовање у јавности, да се 
регулишу просторним планом и та правила грађења. Нажалост обрађивач, Јавно 
предузеће за уређивање грађевинског земљишта није доставило ту измену до 
данашњег дана, па није ни могао да се спроведе поступак, а то је рани јавни увид 
односно јавни увид у трајању од месец дана где би јавност имала прилике да 
ставља примебе“, појаснио је Ковачевић. 

Начелник Одељења за урбанизам је подсетио да Одлука о изради 
просторног плана донета 2009. године, 2010. и 2011. године се израђивао тај 
просторни план и на основу тада расположивих података предвиђено је неких 50 
малих хидроелектрана на простору територије града Краљева. Претежно су то 
деривациони цевоводи, нису прибранске мале хидорелектране, него су 
предвиђени водозахвати цевоводи одређене дужине и након тога машинско 
постројење које производи електричну енергију из тог обновљивог извора односно 
воде.  

„Са стране струке, Одељење за урбанизам заступа тезу да је много 
применљивије за ове просторе који су код нас да се примењују прибранске мале 
хидроелектране, значи мале уставе и одмах на лицу места да у близини се 
изгради машинско постројење у коме би се производила та електрична енергија и 
вода поново пустила у водотоке, тиме би био заиста значајно заштићен тај 
простор. Наравно да код јавног увида и остале процедуре и грађани, 
заинтересована јавности и струка могу да се изјансе да на простору града 
Краљева не желимо да градимо мале хидроелектране. Из тог разлога се 
Одељење за урбанизам, везано за члан два, изјаснило да је већ донета одлука о 
изради и измени допуне просторног плана тако да инцијатива би се евентуално 
усвојила, али би практично дошло до дуплирање налога“, изјавио је Ковачевић. 

Како је појаснио, упућивања иницијативе Министарству надлежном за 
послове просторног планирања за покретање поцедуре измене релевантних 
просторних планова, засновано је на законским прописима и Скупштина града 
Краљева и одборници могу да доносе иницијативе и ти просторни планови 
подручја посебних намена се практично и доносе на нивоу Републике Србије, 
односно усваја их Влада. Могуће је да се иницијативом  предложи да се на 
заштићеним просторима не граде мале хидроелекре, па се Одељење за 
урбанизам у том смислс  позитивно изјаснили на члан три. 

Ковачевић је додао да је могуће организовати комисију коју ће чинити сви 
представници одборничких група јер је то и предвиђено Статутом града Краљева, 
што је био члан четири Предлога одлуке о мораторијуму. 

Већници су прихватили Амандман одборничке групе “Александар Вучић – 
Србија побеђује“, чиме је постао саставни део  Предлога измена и допуна 
уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину. 


