
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  предузетника  Свјетлане  Алурац,  Специјалистичке  ординације  за  физикалну
медицину и рехабилитацију “RE BALANS”, Краљево,  Ул. Цара Душана бр.31,  заведеног у
Јавном предузећу под бројем 4225 од 25.10.2018. године, у предмету постављања рекламa, на
основу  чл.  17.  Закона о  путевима ("Службени  гласник  РС", бр.  41/18), чл.  136.  Закона  о
oпштем  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 предузетника Свјетлане Алурац, Специјалистичке ординације
за физикалну медицину и рехабилитацију “RE BALANS”, Краљево, Ул. Цара Душана бр.31,
за  постављање три рекламне табле и то: две, на стубовима јавне расвете, на Тргу српских
ратника  бр.1  (први  стуб  испред  “Планете”)  и  у  Ул.  Војводе  Степе  бр.29  (први  стуб  код
семафора),  обе  димензија  0,80м х  0,70м  и  треће,  двостране,  рекламне  табле  у  Ул.  Цара
Душана бр.31,  на тротоару,  испред зграде у  којој  се  налази  пословни простор,  димензија
0,80м х 1,00м, на катастарским парцелама  број 1467/1, 1500/3 и 1495 КО Краљево.           

 

О б р а з л о ж е њ е

Предузетник  Свјетлана  Алурац,  Специјалистичка  ординације  за  физикалну
медицину  и  рехабилитацију  “RE  BALANS”, Краљево,  Ул.  Цара  Душана  бр.31,  поднео је
захтев број 4225 дана 25.10.2018. године, да му се одобри постављање три рекламне табле и то: две
на стубовима јавне расвете, на Тргу српских ратника бр.1 ( први стуб испред “Планете”) и у Ул.
Војводе Степе бр.29 (први стуб код семафора), обе  димензија  0,80м х  0,70м и треће, двостране,
рекламне табле у Ул. Цара Душана бр.31, на тротоару, испред зграде у којој се налази пословни

Тел.         036/312-019

                036/333-370

Факс.       036/312-061

Мат. бр.  17001841

ПИБ        101258220

Наш број

Датум

Обрадио/ла ДМ

Специјалистичка ординација за физикалну
медицину и рехабилитацију

“RE BALANS” Свјетлана Алурац пр.
                                                  36000 Краљево
                                        Ул. Цара Душана бр.31

http://www.direkcijakv.net/
mailto:office@direkcijakv.net
mailto:office@direkcijakv.net


простор,  димензија  0,80м х  1,00м,  на  катастарским  парцелама  број  1467/1,  1500/3  и  1495  КО
Краљево.       

 У поступку по овој ствари, након увида у приложену документацију, утврђено је да
не постоји могућност постављања рекламних табли на  стубовима јавне расвете, на  Тргу српских
ратника бр.1, због очувања урбаног мобилијара и заштите урбанистичких вредности Трга српских
ратника,  у  Ул.  Војводе Степе  бр.29,  због  угрожавања слободног профила улице  и  у  Ул.  Цара
Душана,  на  тротоару,  испред  зграде  у  којој  се  налази  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 чланом 17. став 11.  Закона о путевима (Службени
гласник РС", бр. 41/18). 

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  Предузетник Свјетлана Алурац, 
      Специјалистичка ординација за физикалну медицину и рехабилитацију
      “RE BALANS”, Краљево, Ул. Цара Душана бр.31    
    - Комуналној инспекцији  града Краљева

                - Комуналној полицији  града Краљева      
                 -Архиви
        

ДИРЕКТОР 

   Александар Несторовић, дипл.инж.арх.
 


