
Јавно предузеће
за уређивање грађевинског земљишта

″Краљево″
  www.direkcijakv.net                            mail:  office@direkcijakv.net
  36 000 Краљево     ул. Хајдук Вељкова бр. 61

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево", решавајући
по захтеву Привредног друштва за производњу, трговину и услуге “МГ СИГНАЛ СИСТЕМ”
ДОО, Краљево,  Ул.  Београдска бр.19, заведеног  у  Јавном  предузећу под  бројем  4602 од
26.11.2018. године,  у  предмету постављања  реклама, на основу чл.  17.  Закона о путевима
("Службени  гласник  РС", бр.  41/18), чл.  136.  Закона  о  општем  управном  поступку
("Службени  гласник  РС", бр.  18/16)  и  чл.  23.  Одлуке  о  постављању  мањих  монтажних
објеката на јавним површинама ("Службени лист града Краљева" бр. 17/09) доноси,

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

Одбија се захтев  Привредног друштва за производњу, трговину и услуге “МГ
СИГНАЛ СИСТЕМ” ДОО, Краљево, Ул.  Београдска бр.19,  за  постављање  две,  двостране,
покретне, рекламне табле  на тротоару, на удаљености 4,30м од улаза у пословни простор,
на катастарској парцели број 4231/1 КО Краљево, димензија 0,60м х 0,80м.           

 

О б р а з л о ж е њ е

Привредно  друштво  за  производњу,  трговину  и  услуге  “МГ  СИГНАЛ
СИСТЕМ” ДОО, Краљево, Ул.  Београдска бр.19, поднело је захтев број 4602 дана 26.11.2018.
године, да му се одобри постављање две рекламне табле у Ул. Београдској бр.19, на тротоару, на
удаљености 4,30м, од улаза у пословни простор, на катастарској парцели број 4231/1 КО Краљево,
димензија 0,60м х 0,80м.      

 У поступку по овој ствари, након увида у приложену документацију, утврђено је да
не постоји могућност постављања  две  рекламне табле у Ул.  Београдској бр.19,  на тротоару,  на
удаљености 4,30м од улаза  у пословни простор,  због  ограничења ефективне  ширине  тротоара,
што је у супротности са саобраћајно – техничким условима које је урадило ово Јавно предузеће, а
у складу са чл.17 став 11. Закона о путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/18).  
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Из наведених разлога, одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

Против овог решења допуштена је жалба Градском већу града Краљева  у року од 15
дана  од  дана  пријема  истог.  Жалба  се  предаје  преко  овог  органа  таксирана  са  200,00  динара
административне таксе.

                  Решење достављено:

     -Подносиоцу захтева Привредно друштво за производњу, трговину и услуге 
      “МГ СИГНАЛ СИСТЕМ” ДОО,
      Краљево, Ул. Београдска бр.19  
    - Комуналној инспекцији  града Краљева

                - Комуналној полицији  града Краљева      
                 -Архиви
        

ДИРЕКТОР 

   Александар Несторовић, дипл.инж.арх.
 


