Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности, Градске управе
града Краљева, решавајући по захтеву Карапанџић Биљане чији је пуномоћник БК УРБИНГ ДОО
Краљево из Краљева, за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи помоћног
објекта - бунара на кп број 558/2 КО Јарчујак, на основу члана 145. Закона о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС“, број 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 28. и 29.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник
РС“, бр. 113/2015) 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 Карапанџић Биљане, поднет преко пуномоћника БК УРБИНГ ДОО
Краљево из Краљева, овлашћено лице Павловић Сузана за издавање решења којим се одобрава
извођење радова на изградњи помоћног објекта - бунара ради наводњавања на кп број 558/2 КО
Јарчујак, 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 обратила се Карапанџић Биљана чији је пуномоћник БК УРБИНГ ДОО
Краљево из Краљева, овлашћено лице Павловић Сузана, електронским путем преко ЦИС-а за
издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи помоћног објекта - бунара на кп
број 558/2 КО Јарчујак.
Уз захтев је достављена следећа документација:
1. Идејни пројекат (главна свеска, архитектура и конструкција) урађен од стране БК УРБИНГ
ДОО Краљево из Краљева, одговорни пројектант Небојша Ватрићевић, дипл. инж. грађ. (лиценца бр.
321401 40), потписан електронским квалификованим потписом од стране пуномоћника;
2. Копија налога за уплату у износу од 2000,00 динара на име накнаде за ЦЕОП, потписана
електронским потписом од стране подносиоца захтева;
3. Копија налога за уплату у износу од 1070,00 динара на име републичка административна
такса, потписана електронским потписом од стране подносиоца захтева;
4. Копија плана и препис листа непокретности бр. 843 за кп. бр. 558/2 КО Јарчујак, бр. 9531/2015-1616 од 26. 10. 2016. године;
5. Овлашћење за подношење захтева потписано електронским потписом од стране
подносиоца захтева.
Провером испуњености формалних услова за даље поступање по захтеву у складу са чланом
8ђ. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 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) и члана 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Службени гласник РС“, бр. 113/2015), утврђено је да нису испуњени формални услови, односно да:
1. Захтев је поднет преко пуномоћника, па копије налога за уплату и пуномоћје за подношење
захтева, треба да буде оверено електронским квалификованим потписом од стране пуномоћника.
Уколико захтев подносите у своје име копије налога за уплату потписујете својим електронским
квалификованим потписом, а пуномоћје за подношење захтева Вам није потребно;
3. За извођење предметних радова је потребно прибављање локацијских услова (инвеститор
није претходно прибавио исте). Сходно ставу 5. члана 28. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 113/2015): у случају
извођења радова из става 1. члана 28., за које је потребно прибавити услове за пројектовање и
прикључење од стране имаоца јавних овлашћења, пре подношења захтева за издавање решења о
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одобрењу извођења радова, инвеститор подноси захтев за издавање локацијских услова надлежном
органу.
Сходно напред наведеном, на основу чланова 8д, 8ђ и 145. Закона о планирању и изградњи и
чланова 28. и 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, 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 овом органу и отклони недостатке
наведене у овом закључку.
Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева
без обавезе достављања документације поднете уз захтев 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: 351-8-42/2016-08,
ЦИС број: ROP-KRA-9999-ISAW-1/2016,
дана 25.05.2016. године
AM/МЛ/ГЈ/ДВ
НАЧЕЛНИК
Ковачевић Звонко, дипл. грађ. инж.

2

