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Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево", решавајући
по захтеву  предузетника  Драгомира Павловића, Штампарско трговинске радње  “DIGITAL
COPY HOUSE” Краљево, Краљево, Ул. Цара Лазара бр.45, заведеног у Јавном предузећу под
бројем 4584 од 23.11.2018. године, у предмету постављања рекламе, 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

Одобрава  се  предузетнику  Драгомиру  Павловићу, Штампарско  трговинској
радњи  “DIGITAL COPY HOUSE”  Краљево,  Краљево, Ул. Цара Лазара бр.45, постављање
двостране,  рекламне  табле  у  Ул.  Цара  Лазара  бр.47,  на  стубу  ограде,  испред  улаза  у
двориште,  у  ком се  налази  пословни простор, димензија 0,70м х  1,00м, тако да  слободна
висина за пролазак пешака не буде мања од 2,20м,  на катастарској парцели број 1502 КО
Краљево,  а  према  саобраћајно-техничким  условима  број  4584/1  од  07.12.2018.  године  и
приложеној фотографији и скици.          

Одобрење за постављање рекламе издаје се  за период од  14.12.2018. године до
14.12.2019. године, под условом да се не угрожава пролаз пешака, да се не утиче на безбедност
саобраћаја и да се по истеку рока уклони или затражи продужење решења.

О б р а з л о ж е њ е

Предузетник  Драгомир Павловић, Штампарско трговинска радња  “DIGITAL
COPY HOUSE” Краљево, Краљево, Ул. Цара Лазара бр.45, поднео је захтев Јавном предузећу
за уређивање грађевинског  земљишта "Краљево",  за постављање рекламне табле у Краљеву на
локацији из диспозитива овог решења. Уз захтев су приложени: доказ о обављању делатности,
фотографија и скица заузећа јавне површине (са димензијама и позицијом места где се поставља)

Тел.         036/312-019

                036/333-370

Факс.       036/312-061

Мат. бр.  17001841

ПИБ        101258220

Наш број

Датум

Обрадио/ла ДМ

   Штампарско трговинска радња
“DIGITAL COPY HOUSE” Краљево

Драгомир Павловић пр.
                                                   36000 Краљево
                                     Ул. Цара Лазара бр.45

                                              

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


оверена и  потписана од  стране подносиоца захтева, доказ о уплати новчаних обавеза (градска и
републичка административна такса)  и  финансијски извештај  за 2017.  годину - биланс успеха,  из
ког се види да је приход подносиоца захтева мањи од 50.000.000,00 динара.  

 Разматрајући поднети захтев и достављене прилоге  Јавно предузеће за уређивање
грађевинског земљишта "Краљево" је утврдило да се може одобрити постављање рекламе, у свему
по издатим саобраћајно - техничким условима, па је на основу чл. 23. Одлуке о постављању мањих
монтажних објеката на јавним површинама донето решење као у диспозитиву.

Градска административна такса за издавање овог решења  у износу од 700,00 динара
по једном захтеву (реклами)  и  то: 200,00 по тарифном броју 1  и  500,00 по тарифном броју 7
наплаћена  је  на  основу Одлуке  о градским административним таксама  ("Службени лист града
Краљева" бр.13/2013, 04/2016, 21/2017 и 16/2018).

Републичка  административна  такса  у  износу од  840,00 динара  по једном захтеву
(реклами) и то: 310,00 динара по тарифном броју 1 и 530,00 динара по тарифном броју 9 наплаћена
је  на  основу  Закона  о  републичким  административним  таксама  ("Службени  гласник  РС"  бр.
43/2003,  51/2003-испр.,61/2005,  101/2005-др.закон,  5/2009,  54/2009,  50/2011,  70/2011-усклађени
дин.  изн.,  55/2012-усклађени  дин.изн.,  93/2012,  47/2013-усклађени  дин.  изн,  65/2013-др.закон,
57/2014-усклађени дин.изн., 45/2015-усклађени дин. износ., 83/2015,  112/2015, 50/2016-усклађени
дин..изн., 61/2017-усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018-испр., 50/2018-усклађени дин.изн.).

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 Драгомир Павловић, 
      Штампарско трговинска радња “DIGITAL COPY HOUSE” Краљево, 
      Краљево, Ул. Цара Лазара бр.45  

                 - Комуналној инспекцији  града Краљева
                - Комуналној полицији  града Краљева      
                 -Архиви
        

ДИРЕКТОР 

   Александар Несторовић, дипл.инж.арх.
 


