Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности, Градске управе
града Краљева, решавајући по захтеву „Три јеле“ ДОО из Краљева чији је пуномоћник
Миливојевић Драгољуб из Краљева, за издавање грађевинске дозволе за изградњу објекта
складишта на КП бр. 1520 КО Конарево, 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 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 „Три јеле“ ДОО из Краљева, ПИБ 101069257, са седиштем у
Конареву, поднет преко пуномоћника Миливојевић Драгољуба из Краљева, за издавање
грађевинске дозволе за изградњу објекта складишта на КП бр. 1520 КО Конарево, 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 обратило се предузеће „Три јеле“ ДОО из Краљева, ПИБ 101069257, са
седиштем у Конареву, преко пуномоћника Миливојевић Драгољуба из Краљева, електронским
путем преко ЦИС-а за издавање грађевинске дозволе за изградњу објекта складишта на КП бр.
1520 КО Конарево.
Уз захтев је достављена следећа документација;
1. Извод из пројекта са главном свеском (чији је саставни део и извештај о извршеној
техничкој контроли) и пројекат за грађевинску дозволу (архитектура, конструкција,
хидротехничке инсталације, електроенергетске инсталације и спољног уређења), урађени од
стране „СИСТЕМ инжењеринг“ Краљево, главни пројектант Миливојевић Драгољуб, дипл. инж.
грађ. (лиценца бр. 310 D019 06);
2. Елаборат заштите од пожара урађен од стране Бироа „ДНД 2007“ Краљево, одговорни
пројектант Вулић Душко, дипл. инж. маш. (лиценца бр. 330 F150 07);
3. Елаборат о геотехничким условима урађен од стране привредног друштва
„Паштрићанац“ Ваљево, одговорни пројектант Петровић Драган, дипл. инж. геологије (лиценца
бр. 391 L628 12);
4. Доказ о промени намене пољопривредног у грађевинско земљиште – правноснажно
решење Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева, број 320-89/2016-VI од
23.06.2016.године;
5. Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози, потписан електронским
квалификованим потписом од стране пуномоћника;
6. Копија налога за уплату у износу од 3000,00 динара на име накнаде за ЦЕОП, копија
налога за уплату у износу од 1070,00 динара на име републичке административне таксе и копија
налога за уплату у износу од 18.603,75 динара на име накнаде за издавање грађевинске дозволе,
потписане електронским квалификованим потписом од стране пуномоћника;
7. 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
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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), утврђено је да нису испуњени формални услови односно да:
1. Извод из пројекта не садржи графичке прилоге, како је прописано чланом 33.
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 23/2015, 77/2015 и 58/2016);
2. У прилогу основни подаци о објекту и локацији недостаје предрачунска вредност
објекта;
3. Ситуациони план, као прилог пројекта архитектуре, није достављен у dwg формату,
оверен потписом и печатом пројектне организације, односно личном лиценцом одговорног
пројектанта, како предвиђа члан 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем;
4. Није достављен елаборат енергетске ефикасности или доказ-изјашњење овлашћеног
лица за израду елабората енергетске ефикасности да се елаборат енергетске ефикасности не ради
због намене;
5. Овлашћење инвеститора пуномоћнику за подношење захтева за издавање грађевинске
дозволе.
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), 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: 351-7-44/2016-08,
ЦИС број: ROP-KRA-16380-CPI-1/2016
дана 15. 07. 2016. године
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