Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности, Градске управе
града Краљева, решавајући по захтеву Павловић Миладина и Павловић Милоша чији је
пуномоћник Биро за пројектовање, инжењеринг и услуге „МОДУЛ ИНЖЕЊЕРИНГ" из Краљева,
за издавање локацијских услова за реконструкцију и доградњу постојећег породичног стамбеног
објекта, на КП бр. 1292/2 КО Краљево, на основу чланова 8д., 8ђ. и 53а Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), чланова
6., 7. и 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Службени гласник РС“, бр. 113/2015) и члана 210. Закона о општем управном поступку
(„Службени лист СРЈ“, бр 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“, бр. 30/10), доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Павловић Миладина, ЈМБГ 1409954780057 и Павловић Милоша
ЈМБГ 0903995780615, обојица из Врњачке Бање, Врњачка 4, поднет преко пуномоћника Бироа за
пројектовање, инжењеринг и услуге „МОДУЛ ИНЖЕЊЕРИНГ" из Краљева, овлашћено лице
Јанковић Бојан, за издавање локацијских услова за реконструкцију и доградњу постојећег
породичног стамбеног објекта, на КП бр. 1292/2 КО Краљево, 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
Овом Одељењу обратили су се Павловић Миладин, ЈМБГ 1409954780057 и Павловић
Милош ЈМБГ 0903995780615, обојица из Врњачке Бање, Врњачка 4, преко пуномоћника Бироа за
пројектовање, инжењеринг и услуге „МОДУЛ ИНЖЕЊЕРИНГ" из Краљева, овлашћено лице
Јанковић Бојан, електронским путем преко ЦИС-а за издавање локацијских услова за
реконструкцију и доградњу постојећег породичног стамбеног објекта, на КП бр. 1292/2 КО
Краљево.
Уз захтев је достављена следећа документација;
1. Идејно решење у pdf формату, урађено од стране Бироа за пројектовање, инжењеринг и
услуге „МОДУЛ ИНЖЕЊЕРИНГ" из Краљева, одговорни пројектант Бојан Јанковић, дипл. инж.
арх. (лиценца бр. 300 2584 03);
2. Копија налога за уплату у износу од 1000,00 динара на име накнаде за ЦЕОП и копија
налога за уплату у износу од 800,00 динара на име републичке административне таксе, потписане
електронским квалификованим потписом од стране овлашћеног лица;
3. Овлашћење дато Бироу за пројектовање, инжењеринг и услуге „МОДУЛ
ИНЖЕЊЕРИНГ" из Краљева за подношење захтева од 18.03.2016. године, потписано
електронским квалификованим потписом од стране овлашћеног лица;
4. Овлашћење дато Јанковић Бојану за подношење захтева од 18.03.2016. године,
потписано електронским квалификованим потписом од стране овлашћеног лица.
Провером испуњености формалних услова за даље поступање по захтеву у складу са
чланом 8ђ. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-испр.,
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 –
одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члановима 7. и 8. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 113/2015), утврђено је
да нису испуњени формални услови, односно да:
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1. Идејно решење не садржи документацију прописану члановима 26. и 38. Правилника о
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према
класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 23/2015 и 77/2015). У случају доградње,
реконструкције и адаптације постојећег објекта или у случају промене намене, техничка
документација садржи и архивски пројекат, или снимак постојећег стања уколико архивски
пројекат не постоји. У случају да је за потребе планиране изградње потребно уклањање
постојећег објекта на локацији, технички опис идејног решења садржи и опис постојећег стања;
2. Графичку документацију, која је саставни део идејног решења, треба доставити у dwg
формату, оверену у складу са чланом 3. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 113/2015). Наведеним чланом је
прописано да: Када је прописана овера техничке документације, односно делова техничке
документације, од стране пројектне организације, као и одговорног, односно главног пројектанта,
потписом и печатом пројектне организације, односно личне лиценце, електронски документ из
става 2. овог члана, поред тога што се потписује квалификованим електронским потписом
одговорног лица пројектне организације, односно одговорног, односно главног пројектанта
садржи и дигитализовани печат пројектне организације, односно личне лиценце;
3. Увидом у плански документ, утврђено је да је могућа реконструкција и надградња
постојећег објекта до максималне спратности Пр+С+Пк, а није могуће предвиђати отворе на
стамбеним просторијама на мањој удаљености од 3м од границе парцеле.
Сходно напред наведеном, на основу чланова 8д, 8ђ и 53а. Закона о планирању и изградњи
и члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, 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 овом органу и отклони
недостатке наведене у овом закључку.
Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног
захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев 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; 353-1-23/2016-08,
ЦИС број: ROP-KRA-4583-LOC-1/2016,
дана 12.04.2016. године
АМ/МЛ/ГЈ/ДВ
НАЧЕЛНИК
Ковачевић Звонко, дипл. грађ. инж.
2

