Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности
Градске управе града Краљева, решавајући по захтеву Шеклер Богољуба из села
######### код Краљева, поднетог преко пуномоћника Бироа за пројектовање и
инжењеринг „ГАПИ“ из Новог Сада, ##############, за издавање локацијских
услова за изградњу две викенд куће, на к.п. број 1780 и 1781 обе КО Рудно на Рудну
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, 42/13-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 и 96/2016), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр.
35/2015 и 114/2015), доноси:

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Шеклер Богољуба из села ######### код Краљева, за
издавање локацијских услова за изградњу две викенд куће, спратности Пр+Пк, на
к.п. број 1780 и 1781 обе КО Рудно на Рудну 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
Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности
Градске управе града Краљева, Шеклер Богољуб из села ######### код Краљева,
преко пуномоћника Бироа за пројектовање и инжењеринг „ГАПИ“ из Новог Сада, Ул.
###########, поднео је захтев за издавање локацијских услова за изградњу две
викенд куће, спратности Пр+Пк, на к.п. број 1780 и 1781 обе КО Рудно на Рудну код
Краљева.
Уз захтев за издавање локацијских услова достављена је следећа
документација (документи су оверени електронским потписом):
- идејно решење у pdf формату и графички прилози у „dwg“ формату;
- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП
- пуномоћје за подношење 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,
81/09-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 чланом 7. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем (''Сл.гласник РС'' бр.113/2015 и 96/2016),
утврђено је да нису испуњени формални услови.
1. Увидом у достављено Идејно решење утврђено је да технички опис не
садржи опис постојећих објеката на кат. парцелама који се задржавају сходно члану
38. Поменутог Правилника;
2. Уз захтев није достављен доказ да је уплаћена републичка
административна такса у износу од 1.110,00 динара;
3. Потребно је ускладити и исправити бруто површине објеката који су
предмет изградње које су попуњене кроз ЦИС, а нису у складу са површина

наведеним у достављеном Идејном решењу, такође потребно је кроз ЦИС написати
бруто грађевинске површине постојећих објеката који се задржавају на парцелама.
4. Према члану 22. став 1. тачка 3. Правилника о општим правилима за
парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015) прописано да је
заштитни појас јавних путева ван насеља за општинске путеве 5.00м са обе стране
пута и у том појасу је забрањена изградња објеката. Такође према члану 41. истог
Правилника растојање између регулационе и грађевинске линије у сеоској зони је
мин. 5.00м, па је стим у вези потребно у ситуационом плану положај објекта и
грађевинску линију према путу означеном као кат. парцела бр. 3229 КО Рудно
ускладити са наведеним правилима градње из поменутих чланова Правилника.
5. У Просторном плану подручја посебне намене парка природе „Голија“
(„Службени гласник РС“, број 16/09) у Одељку 4.4. „Општа правила грађења“ између
осталог прописују да је најмање удаљење објекта од линија грађевинске парцеле
4.0м, па је стим у вези потребно у ситуационом плану положај објекта према
суседној кат. парцели означеној бр. 1784 КО Рудно ускладити са наведеним
правилима градње из поменутог Плана.
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, 50/13- 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 и 96/2016), 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, без такси.
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