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Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево", решавајући
по допису предузетника Милана Дабовића, Угоститељске радње и трговине “КОД УРОША”
Краљево, Краљево, Ул. Београдска бр.42е, заведеног у Јавном предузећу под бројем 4477/19
од 04.12.2019. године, у предмету постављања рекламе, на основу чл. 17.  Закона о путевима
("Службени  гласник  РС", бр.  41/18), чл.  98  и 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

Обуставља  се поступак  по  захтеву  предузетника  Милана  Дабовића,
Угоститељске  радње и трговине “КОД УРОША” Краљево, Краљево, Ул. Београдска бр.42е,
ПИБ:109904076 МБ:64507052,  ТЕКУЋИ РАЧУН:340-11418296-10,  за  издавање одобрења за
постављање  светлеће,  конзолне, двостране,  рекламне  табле  у  Ул.  Београдској  бр.16,  на
фасади објекта, изнад излога, са десне стране у односу на улаз у пословни простор,  димензија
0,70м  х  0,50м  (површине:  0,35м2),  на  катастарској  парцели  број  1511/17  КО  Краљево  и
поништава Решење бр.4045-2/19 од 28.11.2019. године.      

 О б р а з л о ж е њ е

Предузетник  Милан Дабовић, Угоститељска радња и трговина “КОД УРОША”
Краљево, Краљево, Ул. Београдска бр.42е, поднео је захтев број 4045/19 дана 31.10.2019. године
да му се одобри постављање светлеће,  конзолне, двостране,  рекламне табле у Ул.  Београдској
бр.16,  на фасади објекта,  изнад излога,  са десне стране у односу на улаз  у пословни простор,
димензија 0,70м х 0,50м (површине: 0,35м2), на катастарској парцели број 1511/17 КО Краљево.

 На основу дописа бр. 4477/19 заведеног у Јавном предузећу дана 04.12. странка
је обавестила овај орган да одустаје од поднетог захтева.
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 На основу Члана 98. ЗУП-а  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  Милан Дабовић, 
     Угоститељска радња и трговина “КОД УРОША” Краљево,
     Краљево, Ул. Београдска бр.42е
    -Одељењу за пореску администрацију Градске управе града Краљева
    -Комуналној инспекцији  града Краљева

               - Комуналној полицији  града Краљева      
                -Архиви      

    ДИРЕКТОР 
       Александар Несторовић, дипл.инж.арх.

 


