Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено - комуналне делатности Градске
управе града Краљева, решавајући по захтеву ПД за производњу, изградњу и ремонт
електроенергетских објеката „Електромонтажа“ д.о.о. из Краљева, Ул. Аеродромска бр. 7, за
издавање локацијских услова за изградњу тренинг центра за обуку за радове на далеководима
и радове на висини, на к.п. број 5297/14 КО Краљево у Краљеву, на основу чланова 8ђ. и 53а
Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр.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 и 145/14),
чланова 7 и 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(''Сл.гласник РС'' бр.113/2015), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/2015
и 114/2015) и члана 210. Закона о општем управном поступку (''Сл.лист СРЈ'' бр.33/97, 31/01 и
"Сл.гласник РС" бр.30/10), доноси:

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ПД за производњу, изградњу и ремонт електроенергетских
објеката „Електромонтажа“ д.о.о. из Краљева, Ул. Аеродромска бр. 7, ПИБ 103545305, за
издавање локацијских услова за изградњу тренинг центра за обуку за радове на далеководима
и радове на висини, на к.п. број 5297/14 КО Краљево у Краљеву, КАО НЕПОТПУН.
Овај закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10
дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на
интернет страници Градске управе града Краљева, не поднесе усаглашен захтев.
Образложење
Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности Градске
управе града Краљева, ПД за производњу, изградњу и ремонт електроенергетских објеката
„Електромонтажа“ д.о.о. из Краљева, Ул. Аеродромска бр. 7, поднело је захтев за издавање
локацијских услова за изградњу тренинг центра за обуку за радове на далеководима и радове
на висини (три угаоно затезна далеководна стуба, висине до 40м), на к.п. број 5297/14 КО
Краљево у Краљеву.
Уз захтев за издавање локацијских услова достављено је: идејно решење у pdf
формату, доказ о уплати републичке административне таксе и накнада за ЦЕОП (сви
документи су оверени квалификованим електронским потписом).
Провером испуњености формалних услова за даље поступање по захтеву у складу са
чланом 8ђ. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13- Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и
145/14) и чланом 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем (''Сл.гласник РС'' бр.113/2015), утврђено је да нису испуњени формални услови,
односно да:
1. Главна свеска и идејно решење достављени у пдф формату оверени су потписом и
дигитализовани печатом пројектне организације, односно личне лиценце одговорних
пројектаната, али не и квалификованим електронским потписом одговорног лица пројектне
организације, односно одговорног, односно главног пројектанта како предвиђа члана 3.
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем;
2. Техничка документација - графички прилози који су саставни делови идејног
решења нису достављени у dwg формату, оверени потписом и печатом пројектне
организације, односно личне лиценце одговорног пројектанта, како предвиђа члана 3.
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.
Поред тога утврђено је да је предметна локација (к.п. број 5297/14 КО Краљево
обухваћена) обухваћена ПГР-ом Индустријска зона „Спортски аеродром“ („Сл. лист Града
Краљева“, бр. 13/2013 и 24/2013) односно ПДР-ом „Спортски аеродром“ („Сл. лист Града
Краљева“, бр. 20/2010) и да су наведеним плановима дефинисана правила за изградњу нових
објеката у непосредној близини полетно – слетне стазе у погледу њиховог положаја и њихове

апосолутне (надморска висина терена + висина објекта) висине, упрсво због близине
Спортског аеродрома. Из тог разлога, а сходно члановима 113 и 115. Закона о ваздушном
саобраћају (''Сл.гласник РС'' бр. 73/2010, 57/2011, 93/2012, 45/2015 и 66/2015-др. закон), који
прописују да се објекти, инсталације и уређаји који се налазе или намеравају да се граде на
подручју или изван подручја аеродрома, а који као препрека или услед емисије или рефлексије
радио – зрачења, а могу да утичу на безбедност ваздушног саобраћаја (антенски стубови,
димњаци, торњеви, далеководи...), могу да поставе тек када се прибави потврда Директората
цивилног ваздухопловства РС да се њима не утиче на одржавање прихватљивог нивоа
безбедности ваздушног саобраћаја, потребно је прибавити наведени акт, односно потврду
Директората цивилног ваздухопловства РС којим ће се утврдити услови за градњу предметног
објекта у погледу безбедности ваздушног саобраћаја.
Обзиром да Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл гласник РС“ бр. 113/2015) и Уредбом о локацијским условима („Сл
гласник РС“ бр. 35/2015 и 114/2015) Директорат цивилног ваздухопловства РС није
обухваћен, ово Одељење није у могућности да у поступку обједињене процедуре, кроз ЦИС,
по службеној дужности прибави услове – потврду на локацију на којој се планира поменута
изградња, потребно је да се подносилац захтева у своје име обрати поменутом органу - имаоцу
јавног овлашћења (ван обједињене процедуре) захтевом за давање сагласности - услова који
су неопходни за израду усклађеног идејног решења и добијања локацијских услова,
подношењем усаглашеног захтева за издавање локацијских услова.
Сходно наведеном, а на основу чланова 8ђ. и 53а. Закона о планирању и изградњи
(''Сл.гласник РС'' бр.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 и 145/14) и чланова 7. и 8. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл.гласник РС'' бр.113/2015), ово
Одељење је утврдило да нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, па је
одлучило као у диспозитиву овог закључка.
Овај закључак не производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10
дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на
интернет страници Градске управе града Краљева, поднесе усаглашен захтев и отклони све
утврђене недостатке.
Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење
усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен
и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка подносилац захтева може
изјавити приговор Градском већу града Краљева, у року од три дана од дана достављања.
Приговор се предаје преко овог Одељења у два примерка, таксиран са 200,00 динара градске
административне таксе, уплаћене на жиро рачун број 840-742241843-03, модел 97, позив на
број 45-050, прималац: буџет града Краљева.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА,
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