Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности, Градске управе
града Краљева, решавајући по захтеву Града Краљева, Трг Јована Сарића бр.1, поднетом преко
пуномоћника JП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ из Краљева, ул. Хајдук
Вељкова бр. 61, за издавање локацијских услова за регулацију потока Гушавац са изградњом
моста на путу Чукојевац – Гледић, у Годачици – I фаза, на КП бр. 4661 КО Годачица, на основу
чланова 8д., 8ђ. и 53а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 81/2009испр., 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), члана 12, а у вези са чланом 8. став 2. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 113/2015 и
96/2016), доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Града Краљева, Трг Јована Сарића бр.1, ПИБ 102675366, за
издавање локацијских услова за регулацију потока Гушавац са изградњом моста на путу
Чукојевац – Гледић, у Годачици – I фаза, на КП бр. 4661 КО Годачица, 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 Град Краљева, Трг Јована Сарића бр.1, преко пуномоћника JП
за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ из Краљева, ул. Хајдук Вељкова бр. 61,
електронским путем преко ЦИС-а за издавање локацијских услова за регулацију потока Гушавац
са изградњом моста на путу Чукојевац – Гледић, у Годачици – I фаза, на КП бр. 4661 КО
Годачица.
Уз захтев је достављена следећа документација:
1. Идејно решење, урађено од стране стране Бироа за пројектовање и инжењеринг
„H2Office“, Краљево, ул. Излетничка 36, одговорни пројектант Драган М. Стојановић, дипл. инж.
грађ. (лиценца бр. 314 5995 03);
2. Овлашћење – пуномоћје дато од стране Градоначелника града Краљева, бр. 80/17 од
16.01.2017. године и олашћење дато од стране директора JП за уређивање грађевинског
земљишта „Краљево“ из Краљева, бр. 5280 од 12.12.2016. године;
3. Копија Извода стања и промена средстава Града Краљева, као доказом о уплати износа
од 2000,00 динара на име накнаде за ЦЕОП, али који није потписан електронским
квалификованим 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 члановима 7., 8. и 12. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 113/2015), утврђено је
да су испуњени формални услови.
Кроз обједињену процедуру прибављени су у форми електронског документа:
1. Копија плана и извод из листа непокретности бр. 1024 К.О. Годачица за КП бр. 4661
КО Годачица, бр. 956-01/2017-83 од 9.06.2017. године;
2. Сагласност на локацију, издата од стране ОДС „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ Д.О.О.
Београд, Огранак Електродистрибуција Краљево, број 152158/2 - 17 од 14.06.2017. године;
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3. Технички услови за изградњу, издати од стране Телеком Србија а.д., Регија
Крагујевац, ИЈ Краљево, бр. 218369/2-2017 ВЧ од 23.06.2017. године;
4. Обавештење Министарства одбране – Сектора за материјалне ресурсе – Управе за
инфраструктуру, бр. 2137-3 од 26.06.2017. године.
У одговору на захтев за издавање техничких услова за пројектовање, издатом од стране
ЈВП „Србијаводе“ Београд – Водопривредни центар „Морава“ Ниш, 2 број 07-3958/2 од
14.06.2017. године, констатовано је да:
- садржина идејног решења и прилога уз захтев није у складу са Упутством о начину
поступања надлежних органа и имаоца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у
погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу (број 110-00-163/2015-07 од
19.05.2015. године),
- захтев за водне услове је потребно допунити достављањем информације о локацији, као
и достављањем хидролошке студије неопходне за радове на уређењу водотокова. У достављеном
идејном решењу је коришћено Мишљење РХМЗ-а Србије о великим водама на локацији моста на
потоку Гушавац, бр. 92-1-1-416/2006-22 од 8.01.2017. године, које је потребно „проверити“
израдом хидролошке студије.
Сходно напред наведеном, на основу чланова 8д, 8ђ. и 53а. Закона о планирању и
изградњи и члана 12, а у складу са чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем, ово Одељење је утврдило да нису испуњени 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.
Ослобођено од плаћања административне таксе према члану 18. Закона о републичким
административним таксама („Сл. гласник РС“, број 43/03, 51/03-испр., 61/05, 101/05 и др. закон,
5/09, 54/09, 50/11, 70/11 - усклађени дин. изн., 55/12 – усклађени дин. изн., 93/12, 47/13 –
усклађени дин. изн., 65/13-др. закон, 57/2014 – усклађени дин. изн., 45/2015 – усклађени дин. изн.
83/2015 и 112/2015) и члана 8. Одлуке о градским административним таксама и накнадама за
услуге које врши Градска управа („Сл. лист Града Краљева“, бр. 13/2013 и 4/2016).
На локацијске услове може се поднети приговор Градском већу града Краљева, у року од
три дана од дана пријема истих.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО –
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА,
Инт. број; 353-1-82/2017-06,
ЦИС број: ROP-KRA-15526-LOC-1/2016,
дана 29.06.2017. године
Достављено:
-подносиоцу захтева,
-електронској архиви – ЦИС-у
ГЈ

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА ОДЕЉЕЊА
Викторовић Драган, дипл. грађ. арх.
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