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        Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево", решавајући по
захтеву предузетника  Милана  Павловића,  Самосталне  трговинске  радње  “ДОМ  ЕКСТРА”,
Краљево, Ул. Тике Коларевића бр.43, заведеног у Јавном предузећу под бројем 4647 од 28.11.2018.
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

Одобрава  се  предузетнику  Милану  Павловићу,  Самосталној,  трговинској  радњи
“ДОМ ЕКСТРА”, Краљево,  Ул.  Тике Коларевића бр.43,  постављање две,  двостране,  рекламне
табле и то: једне, на разделном острву Улица Војводе Степе и Тике Коларевића, димензија 1,80м х
1,20м,  и друге, на зеленој површини, на углу Улица 27. марта и Хиландарске, код Топлане, на
висини 2,40м од тла, димензија 1,30м х 1,90м,  на катастарским парцелама број 4205/1 и 3391/2 КО
Краљево,  а  према  саобраћајно-техничким  условима  број  4647/2-18 од  15.08.2019.  године  и
приложеним фотографијама.            

Одобрење  за  постављање  реклама издаје  се  за  период  од  21.08.2019.  године  до
21.08.2020.  године, под условом да се не угрожава пролаз пешака,  да се не утиче на безбедност
саобраћаја и да се по истеку рока уклоне или затражи продужење решења.

О б р а з л о ж е њ е

                Предузетник  Милан  Павловић,  Самостална,  трговинска  радња  “ДОМ  ЕКСТРА”,
Краљево,  Ул.  Тике  Коларевића  бр.43, поднео је  захтев  Јавном  предузећу  за  уређивање
грађевинског земљишта "Краљево", за постављање две рекламне табле у Краљеву на локацијама
из диспозитива овог решења. Уз захтев су приложени: доказ о обављању делатности, фотографије
заузећа  јавних површина (са  димензијама  и  позицијама места  где  се  постављају)  оверене и
потписане од стране подносиоца захтева, доказ о уплати новчаних обавеза (градска, републичка и
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локална комунална такса) и финансијски извештај за 2017. годину - биланс успеха, из ког се види
да је приход подносиоца захтева већи 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 реклама, 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  динара  по  тарифном  броју  7
наплаћена је на основу Одлуке о градским административним таксама ("Службени лист града Краљева"
бр. 113/2013, 04/2016, 21/2017 и 16/2018).

   Локална комунална такса за истицање и исписивање фирми ван пословног простора по
тарифном броју 2 у износу од  4.800,00 динара утврђена је и наплаћена на основу Одлуке о локалним
комуналним таксама ("Службени лист града Краљева" бр.30/2013, 29/2015 и 32/2018).  

 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.износ,  45/2015-усклађени  дин.изн.,  83/2015,  112/2015,  50/2016-усклађени  дин..изн.,  61/2017-
усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018-испр., 50/2018-усклађени дин. износ и 95/2018).

             Против овог решења допуштена је жалба Градском већу града Краљевa  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 Милан Павловић, 
 Самостална, трговинска радња “ДОМ ЕКСТРА”,
 Краљево, Ул. Тике Коларевића бр.43    

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

        ДИРЕКТОР
           Александар Несторовић, дипл.инж.арх. 

         


