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Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево",  решавајући по захтеву 
Акционарског друштва “CREDIT AGRICOLE BANKA” Нови Сад, Ул. Браће Рибникар бр. 4-6, 
заведеног  у  Јавном предузећу под  бројем  2641/20  од  27.08.2020. године,  у  предмету  укидања 
решења  којим је  одобрено  постављање   рекламне  табле на  основу чл.  17.  Закона  о  путевима 
("Службени гласник РС", бр. 41/18 и 95/2018 – др. закон), чл. 136. и 187. став 2. Закона о oпштем 
управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/16 и 95/2018- аутентично тумачење) 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

Укида се правноснажно решење о постављање рекламне табле број 1947-2/20 од 20.07.2020. 
године, као и решење о исправци грешке у решењу број 1947-3/20 од 23.07.2020. године којим је 
Акционарском друштву  “CREDIT  AGRICOLE BANKA” Нови Сад, Ул. Браће Рибникар бр. 4-6, 
Нови  Сад,  ПИБ:  101697525,  МБ:  08277931,  текући  рачун:  330000000000000186,  одобрено 
постављање рекламне табле у Краљеву, у Ул. Војводе Путника бб, димензија 0,65 м х 0,95 м,  на 
катастарској  парцели  број  1479  КО  Краљево,  за  период  од  20.07.2020.  године  до  20.07.2021. 
године, а на захтев странке од 27.08.2020. године.

Укидањем решења не укидају се правне последице које је решење већ произвело, већ се 
решењем онемогућава да даље производи правне последице.

О б р а з л о ж е њ е

Акционарско друштво “CREDIT AGRICOLE BANKA” Нови Сад, Ул. Браће Рибникар 
бр. 4-6,  поднело је захтев Јавном предузећу за уређивање грађевинског земљишта "Краљево",  за 
одјаву  локалне  комуналне  таксе  за  истицање  и  исписивање  фирме  ван  пословног  простора  у 
Краљеву на локацији из диспозитива овог решења из разлога пресељења на нову локацију, адреса 
Цара Лазара бр. 31.

Разматрајући  поднети  захтев,  утврђено је да  се  може  укинути  решење  о постављању 
рекламне табле број 1947-2/20 од 20.07.2020. године, као и решење о исправци грешке у решењу 
број 1947-3/20 од 23.07.2020. године, с  обзиром да не постоји интерес странке за оглашавањем а 
самим тим престаје и коришћење јавне површине.
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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  Акционарском друштву “CREDIT AGRICOLE BANKA” 
Нови Сад, Ул. Браће Рибникар бр. 4-6,

– Одељењу за пореску администрацију Градске управе града Краљева
– Комуналној инспекцији  града Краљева
– Комуналној полицији  града Краљева
– Архиви

               ДИРЕКТОР 

                      Александар Несторовић, дипл.инж.арх.
 


