Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено - комуналне делатности
Градске управе града Краљева, решавајући по захтеву “Слапови“ д.о.о. из Краљева,
Улица Милоша Великог 52/2/1, поднетог преко пуномоћника Тихомира Лалића из
Београда, за издавање локацијских услова за изградњу МХЕ (мала хидроелектрана)
„Мрамор“, на к.п. 746/2, 746/1, 748, 747, 749/1, 749/2, 754, 756, 758, 3154, 26, 25, 41, 29 и
34/1 све КО Церје, у Церју код Краљева, 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, 42/13Одлука 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) 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 “Слапови“ д.о.о. из Краљева, Улица Милоша Великог 52/2/1,
за издавање локацијских услова за изградњу МХЕ „Мрамор“, на к.п. 746/2, 746/1, 748, 747,
749/1, 749/2, 754, 756, 758, 3154, 26, 25, 41, 29 и 34/1 све КО Церје, у Церју код Краљева,
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, “Слапови“ д.о.о. из Краљева, Улица Милоша Великог
52/2/1, поднело је захтев за издавање локацијских услова за изградњу МХЕ „Мрамор“, на
к.п. 746/2, 746/1, 748, 747, 749/1, 749/2, 754, 756, 758, 3154, 26, 25, 41, 29 и 34/1 све КО
Церје, у Церју код Краљева.
Уз захтев за издавање локацијских услова достављено је: идејно решење у pdf
формату, доказ о уплати републичке административне таксе и накнадe за ЦЕОП, као и
пуномоћје за подносиоца захтева.
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 није достављено у dwg или dwf формату.
2. Како се ради о објекту за који се морају прибавити водни услови, потребно је уз
захтев доставити и документацију која се прилаже за издавање водних услова
(Информацију о локацији, сва релевантна претходно издата водна акта,елаборатихидролошке студије), а све у складу са Упутством о начину поступања надлежних
органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у
погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу, број 110-00163/2015-07 од 19.05.2015.године датог од стране имаоца јавних овлашћења,
Министарства пољопривреде и заштите животне средине и Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

3. Сва поднета документа (Идејно решење, пуномоћје и уплатнице) морају бити
потписана електронским потписом пуномоћника подносиоца захтева- Тихомира
Лалића.
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, 42/13Одлука 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 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.
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