Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено - комуналне делатности
Градске управе града Краљева, решавајући по захтеву ЈКП „Водовод“ из Краљева,
Улица 27. март бр.2, за издавање локацијских услова за реконструкцију уличне
водоводне мреже у Улицама Тимочка и Вардарска на к.п. бр. 4112/2, 4119/4, 4123/1,
4119/11 и 4119/13 све КО Краљево у Краљеву, на основу чланова 8ђ., 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), Плана генералне регулације Рибница(„Сл.
лист града Краљева“, бр.13/2013, 24/2013, 32/2014 и 6/2015) 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 ЈКП “Водовод“ из Краљева, Улица 27. март бр.2, за
издавање локацијских услова за реконструкцију уличне водоводне мреже у Улицама
Тимочка и Вардарска на к.п. бр. 4112/2, 4119/4, 4123/1, 4119/11 и 4119/13 све 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, ЈКП “Водовод“ из Краљева, Улица 27. март бр.2,
поднело је захтев за издавање локацијских услова за реконструкцију уличне
водоводне мреже у Улицама Тимочка и Вардарска на к.п. бр. 4112/2, 4119/4, 4123/1,
4119/11 и 4119/13 све КО Краљево у Краљеву.
Уз захтев за издавање локацијских услова достављено је: идејно решење у
pdf и dwg формату, доказ о уплати накнадe за ЦЕОП.
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, 81/09испр., 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 7. и 8 Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем (''Сл.гласник РС'' бр.113/2015), утврђено је да нису
испуњени формални услови, односно да:
1. Идејно решење у pdf формату није електронски потписано.
2. Захтев је поднео Зоран Димитријевић који је запослен у ЈКП “Водовод“ па исти не
попуњава захтев као пуномоћник већ као лице које у име ЈКП “Водовод“ подноси
захтев и електронски га потписује уз постојање овлашћења директора ЈКП
„Водовод“ да исто може да чини.

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 накнаде за ЦЕОП.
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, без таксе.
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