Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности Градске управе
града Краљева, решавајући по захтеву Милић Јовице из Матарушке Бање, ул. Цане Бабовић бр. 2А,
за издавање локацијских услова за изградњу бунара са шахтом за смештај пумпе на кат. парцели бр.
674/4 КО Прогорелица, а 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, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 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) 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 Милић Јовице из Матарушке Бање (ЈМБГ############), ул. Цане
Бабовић бр. 2А, за издавање локацијских услова за изградњу бунара са шахтом за смештај пумпе на
кат. парцели бр. 674/4 КО Прогорелица у Прогорелици 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 захтевом, број ROP-KRA-13439-LOC-1/2016 интерни број
351-8-65/2016-08, Милић Јовицa из Матарушке Бање (ЈМБГ############), ул. Цане Бабовић бр.
2А, електронским путем преко ЦИС-а за издавање локацијских услова за изградњу бунара са
шахтом за смештај пумпе на кат. парцели бр. 674/4 КО Прогорелица у Прогорелици код Краљева.
Уз захтев је достављена следећа документација:
1. Главна свеска и Идејни пројекат за изградњу бунара са шахтом за смештај пумпе на кат.
парцели бр. 674/4 КО Прогорелица, урађен од стране ЗГТР „КОНАК“ Краљево, Ул. Димитрија
Туцовића бр. 34/6, односно главног пројектанта Јовице Милића, дипл. инж. грађ. (лиценца бр. 311
9880 04), електронски потписан од стране главног пројектанта;
2. Доказ о уплати накнаде за Централну евиденцију у износу од 1.000,00 дин;
3. Доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 800,00 дин;

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., 64/10Одлука 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. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем (''Сл.гласник РС'' бр.113/2015), утврђено је да нису испуњени формални услови, односно
да:
1. Идејни пројекат не садржи ситуациони план са положајем објекта на локацији и
приказаним габаритом, димензијама и удаљеношћу објекта од суседних парцела и суседних
објеката, а што је предвиђено Правилником 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);
2. Техничка документација – графички прилози који су саставни део идејног пројекта
(идејног решења) нису достављени у dwg или dwf формату како предвиђа члан 3. став 3.

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“,
бр. 113/2015). У овом формату нема обавезе дигиталног потписивања цртежа уколико су исти у пдф
формату потписани квалификованим електронским потписом.

Сходно наведеном, 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, 50/13Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 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
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 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, 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.
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, таксиран са 200,00динара 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 СТАМБЕНОКОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА
Инт. број: 353-1-65/2016-08,
ЦИС Број: ROP-KRA-13439-LOC-1/2016
дана 20.06.2016. године
Достављено:
-подносиоцу захтева,
-електронској архиви – ЦИС-у
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