Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено - комуналне делатности Градске
управе града Краљева, решавајући по захтеву EUROTAY DOO Краљево, ул. Олге Јовичић
Рите, Елмосстан Л-2, поднетом преко пуномоћника Влаов Тешић Милице из Новог Сада, за
издавање локацијских услова за реконструкцију и доградњу пословних зграда 4 и 5 - Хала
за хемијско чишћење и изградњу пратећих садржаја (део будућег комплекса фабрике
одеће), на кат. парцели бр. 336/1 КО Грдица, Адрани 578А, Краљево, на основу чланова 8ђ.
и 53а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр.,
64/2010-Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС, 50/2013- Одлука УС, 98/2013Одлука УС, 132/2014 и 145/2014), чланова 7. и 8. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015, 96/2016 и
120/2017), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/2015, 114/2015 и
117/2017), доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев EUROTAY DOO Краљево, ПИБ 110320941, МБ 21336629,
ул. Олге Јовичић Рите, Елмосстан Л-2, за издавање локацијских услова за реконструкцију и
доградњу пословних зграда 4 и 5 - Хала за хемијско чишћење и изградњу пратећих садржаја
(део будућег комплекса фабрике одеће), на кат. парцели бр. 336/1 КО Грдица, Адрани 578А,
Краљево, због неиспуњености формалних услова за даље поступање.
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, дана 26.02.2018. године, захтевом број 353-1-33/2018-06, ЦЕОП број
ROP-KRA-4529-LOC-1/2018, обратио се електронским путем преко ЦИС-а EUROTAY DOO
Краљево, ПИБ 110320941, МБ 21336629, ул. Олге Јовичић Рите, Елмосстан Л-2, преко
пуномоћника Влаов Тешић Милице из Новог Сада, за издавање локацијских услова за
реконструкцију и доградњу пословних зграда 4 и 5 - Хала за хемијско чишћење и изградњу
пратећих садржаја (део будућег комплекса фабрике одеће), на кат. парцели бр. 336/1 КО
Грдица, Адрани 578А у Краљеву.
Уз захтев за издавање локацијских услова достављено је: идејно решење у pdf и dwg
формату, пуномоћје, катастарско-топографски план КП бр. 336/1 КО Грдица и доказ о
уплати РАТ, накнаде за ЦЕОП.
Кроз систем обједињене процедуре прибављена је копија катастарског плана водова
за КП бр. 336/1 КО Грдица, извод из листа непокретности, све издато од стране РГЗ-а
Службе за катастар непокретности Краљево, бр. 956-01-32/2018 од 1.03.2018. године. Након
тога прибављени су технички услови за пројектовање и прикључење од имаоца јавних
овлашћења, и то:
- Телеком Србија, бр. 91132/4-2018 ВЧ од 15.03.2018. године;
- ЈКП „Водовод“, број 627/1 од 15.03.2018. године;
- ЈП „СРБИЈАГАС“ Нови Сад, бр. 07-07/4276 од 21.02.2018. године.
Кроз обједињену процедуру прослеђен је захтев и Министарству унутрашњих
послова, Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у Краљеву, од
којих је добијен oдговор, 09/17/2 број 217-3187/18 од 5.03.2018. године, да се НЕ МОГУ
ИЗДАТИ УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ без
прибављених услова за безбедно постављање прикључног гасовода и мерно регулационе
станице у погледу мера заштите од пожара у складу са чланом 16. став 1. Уредбе о

локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/2015, 114/2015 и 117/2017) и члана 6.
Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, број
54/2015).
Такође, кроз обједињену процедуру прослеђен је захтев и ОДС „ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈА“, Д.О.О. Београд, Огранак Електродистрибуција Краљево, од којих је
добијен oдговор, број 63899/3-2018 од 15.03.2018. године, да нису у могућности да издају
тражене услове за пројектовање и прикључење на дистрибутивни систем електричне
енергије јер захтев и идејно решење не садрже све потребне податке, у складу са
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“, бр. 23/15) и Уредбом о
локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15 и 114/15). У обавештењу имаоца јавног
овлашћења ОДС „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ је написано да је недостајућа документација:
- уредно попуњен захтев (ca свим релевантним подацима - прецизно дефинисаним)
за издавање локацијских услова,
- идејно решење урађено у складу ca Правилником о садржини, начину и посryпку
израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта
(„Сл. гласник РС“, бр. 23/15 и 23/16) a у коме се нарочито мора навести намена и број
функционалних јединица са потребним енергетским капацитетима, односно потребним
снагама (тачно дефинисано пo фазама изградње и планираним датумима - временом
прикључењем објеката на ДСЕЕ).
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, 96/2016 и 120/2017), 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, без плаћања административне
таксе.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНОКОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА,
Инт. број: 353-1-33/2018-06,
ЦИС број: ROP-KRA-4529-LOC-1/2018
дана 19.03.2018. године
Доставити:
- подносиоцу захтева,
- електронској архиви – ЦИС-у
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
ГЈ/ДВ
Ковачевић Звонко, дипл. инж. грађ.

