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Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево", решавајући
по захтеву  предузетника  Бојане Јоковић, Угоститељске радње “ЖДРАЛ КВ 036” Краљево,
Краљево,  Ул.  Цара  Лазара  бр.74, заведеног  у  Јавном  предузећу под  бројем  3978/19  од
28.10.2019. године,  у  предмету постављања  рекламе, на основу чл.  17.  Закона о путевима
("Службени гласник РС", бр. 41/18), 136. Закона о  oпштем управном поступку ("Службени
гласник РС", бр. 18/16), чл. 42. Закона о становању и одржавању зграда (“Сл. Гласник РС”,
бр.104/2016)  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  Бојане Јоковић, Угоститељске радње “ЖДРАЛ
КВ 036” Краљево, Краљево, Ул. Цара Лазара бр.74, ПИБ:107393354, МБ:62713046, ТЕКУЋИ
РАЧУН:310-207202-86, за  постављање двостране, рекламне табле на објекту, изнад улаза у
пасаж, у ком се налази пословни простор, димензија 1,20м х 0,40м (површине: 0,48м2),  као
неоснован.

      О б р а з л о ж е њ е

Предузетник Бојана Јоковић, Угоститељска радња “ЖДРАЛ КВ 036” Краљево,
Краљево,  Ул. Цара Лазара бр.74,  поднео је захтев  бр.3978/19 дана 28.10.2019. године да му се
одобри постављање двостране, рекламне табле на објекту, изнад улаза у пасаж, у ком се налази
пословни простор, димензија 1,20м х 0,40м (површине: 0,48м2).

Уз захтев су приложени: доказ о обављању делатности, фотографија заузећа јавне
површине  (са димензијама и  позицијом места где се поставља) оверена и  потписана од  стране
подносиоца  захтева,  доказ  о уплати  новчаних обавеза  (градска  и републичка  административна
такса).

Тел.         036/312-019

                036/333-370

Факс.       036/312-061

Мат. бр.  17001841

ПИБ        101258220

Наш број

Датум

Обрадио/ла ДМ

    Угоститељска радња
“ЖДРАЛ КВ 036” Краљево

  Бојана Јоковић пр.
                                                   36000 Краљево
                                     Ул. Цара Лазара бр.74

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


Уз захтев није приложена сагласност власника пословне зграде, на којој се тражи 
 постављање рекламе.

Накнадно је затражено достављање предметне сагласности за постављање рекламне 
табле.

Дана 02.12.2019. године достављен је допис Јавног предузећа “Градско стамбено”
Краљево,  као  власника  пословног  простора,  упућен  подносиоцу  захтева  Угоститељској  радњи
“ЖДРАЛ КВ 036” Краљево.     

 Из дописа Јавног предузећа “Градско стамбено” Краљево бр.2352/1 од 02.12.2019.
године произилази да са захтевом за постављање рекламне табле на тераси пословног простора
нису сагласни ни власник предметног пословног простора, ни закупац Друштво са ограниченом
одговорношћу “Владимир 984” који по уговору о закупу са власником користи предметни простор.

  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  Бојана Јоковић, 
      Угоститељска радња “ЖДРАЛ КВ 036” Краљево, 
      Краљево, Ул. Цара Лазара бр.74
     -Комуналној инспекцији  града Краљева

                - Комуналној полицији  града Краљева      
                 -Архиви    

        ДИРЕКТОР 
           Александар Несторовић, дипл.инж.арх.

 


