Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности, Градске управе
града Краљева, решавајући по захтеву Чекрлић Немањe из Краљева, Заклопача бр. 185/Б, чији је
пуномоћник Бажалац Живан из Краљева, Конарево 791, за издавање грађевинске дозволе за
изградњу станице за снабдевање моторних возила горивом, на кат. парцелама бр. 2527/3 КО
Ушће код Краљева, на основу чланова 8ђ. и 135. 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 16 и 17. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, бр. 113/2015 и 96/2016) и чл. 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 Чекрлић Немањe из Краљева, ЈМБГ ////////////////, Заклопача бр.
185/Б, поднет преко пуномоћника, Бажалац Живан из Краљева, Конарево 791, за издавање
грађевинске дозволе за изградњу станице за снабдевање моторних возила горивом, на кат.
парцелама бр. 2527/3 КО Ушће код Краљева, због неиспуњености формалних услова.
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
Овом Одељењу обратио се Чекрлић Немањa из Краљева, ЈМБГ ////////////////////, Заклопача
бр. 185/Б, преко пуномоћника, Бажалац Живан из Краљева, Конарево 791, електронским путем
преко ЦИС-а за издавање грађевинске дозволе за изградњу станице за снабдевање моторних
возила горивом, на кат. парцелама бр. 2527/3 КО Ушће код Краљева.
Уз захтев је достављена следећа документација:
1. Копија налога за уплату у износу од 1070,00 динара на име републичке
административне таксе и копија налога за уплату у износу од 3000,00 динара на име накнаде за
ЦЕОП;
2. Пуномоћје за подношење захтева, потписано електронским квалификованим потписом
од стране пуномоћника.
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., 64/10-Одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13- Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14) и
чланом 17. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Сл.гласник РС“, бр. 113/2015 и 96/2016), утврђено је да нису испуњени формални услови, да
није достављена следећа документација:
1. Извод из пројекта и пројекат за грађевинску дозволу (са елаборатима и студијима
којима се доказује испуњење основних захтева за објекат), израђени у складу са прописима
урађен у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр.
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и
145/2014) и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења техничке
документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“, бр. 23/2015 и 77/2015), са
извештајем о извршеној техничкој контроли, којим се потврђује да је усклађен са локацијским
условима;
2. Доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту;
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3. Доказ о промени намене пољопривредног у грађевинско земљиште – правноснажно
решење Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева;
4. Акт о потреби израде Студије о процени утицаја пројекта (односно планираних
предметних објеката) на животну средину надлежног органа за послове заштите животне
средине, Одељења за инспекцијске послове-Одсек за заштиту животне средине, Градске управе
града Краљева;
5. Решење о грађевинској дозволи за изградњу саобраћајног прикључка Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије.
Сходно наведеном, на основу чланова 8ђ. и 135. 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, 50/13Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14) и чланова 17. и 18. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, бр.113/2015 и
96/2016), ово Одељење је утврдило да нису испуњени формални услови за даље поступање по
захтеву, па је одлучено 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 СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се 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,
Инт. број: 351-1-31/2017-06,
ЦИС број: ROP-KRA-11486-CPI-1/2017
дана 05. 05. 2017. године
Доставити:
-подносиоцу захтева,
-електронској архиви – ЦИС-у
АМ/ГЈ/ДВ
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Звонко Ковачевић, дипл. грађ. инж.
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