Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено - комуналне делатности Градске управе
града Краљева
у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09 и 81/09испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013- одлука
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/19 – др. Закон и 9/2020) и члановима 55-63. Правилника о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени
гласник РС“, број 32/2019), а по обављеној стручној контроли од стране Комисије за планове града
Краљева, оглашава
ЈАВНИ УВИД:
НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДАЛЕКОВОДА
110 KV БР. 115/1 ТС „КРАЉЕВО 1“ – ТС „ЧАЧАК 3“ (ДЕОНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
КРАЉЕВО)
Јавни увид у наведени Нацрт плана обавиће се у трајању од 30 дана почев од 13. јула 2020.
године.
Нацрт плана биће изложен у холу зграде градске управе града Краљева Трг Јована Сарића број
1 (I улаз - приземље), у току трајања јавног увида, сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова.
У току трајања јавног увида заинтересована физичка и правна лица могу да изврше увид у
Нацрт измене плана и да своје евентуалне примедбе, сугестије и мишљења у вези са појединим
урбанистичким решењима датим у Нацрту доставе (у писаном облику), Одељењу за урбанизам
грађевинарство и стамбено – комуналне делатности градске управе града Краљева преко писарнице
градске управе.
Потребне информације и стручну помоћ у току трајања јавног увида, а у вези са предложеним
планским решењима, пружаће Одељење за урбанизам грађевинарство и стамбено – комуналне
делатности градске управе града Краљева.
Након обављеног јавног увида, дана 27.08.2020. године, одржаће се јавна седница Комисије за
планове града Краљева у сали 2 Скупштине града Краљева (средњи улаз – I спрат) са почетком у 11
часова на којој ће се размотрити поднете примедбе на наведени Нацрт плана.
Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица која буду ставила писане примедбе на
Нацрт плана да присуствују јавној седници Комисије за планове.
У складу са одредбама члана 50. Закона о планирању и изградњи, Комисија за планове града
Краљева сачиниће извештај о извршеном јавном увиду са свим примедбама и одлукама по свакој
примедби и доставити га надлежном органу ради спровођења даље процедуре доношења планског
документа.

