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Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево", решавајући
по  захтеву  Друштва  са  ограниченом  одговорношћу  “DELHAIZE  SERBIA”  BEOGRAD,
Београд – Нови Београд,  Ул. Јурија Гагарина бр.14, заведеног у Јавном предузећу под бројем
4517/21  од  19.11.2021. године, у предмету постављања  рекламе, на основу чл.  17.  Закона о
путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/18 и 95/2018-др. закон ), чл. 59, 92 и 136. Закона о
општем  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

Одбацује  се  захтев  Друштва  са  ограниченом  одговорношћу  “DELHAIZE
SERBIA” BEOGRAD,  Београд – Нови Београд,  Ул.  Јурија Гагарина бр.14,  за  постављање
фронталне,  светлеће,  рекламне  табле  у  Ул.  Југ  Богдановој  бр.55,  у  Краљеву,  на  фасади
зграде, у којој се налази пословни простор, на катастарској парцели број 1486 КО Краљево,
димензија 2,10м х 0,60м.

О б р а з л о ж е њ е

Друштво  са  ограниченом  одговорношћу  “DELHAIZE  SERBIA”  BEOGRAD,
Београд  –  Нови  Београд, Ул.  Јурија  Гагарина  бр.14,  поднело је  захтев  број  4517/21  дана
19.11.2021. године, да му се одобри постављање фронталне, рекламне табле у Ул. Југ Богдановој
бр.55  у Краљеву, на фасади зграде, у којој се налази пословни простор, на катастарској парцели
број 1486 КО Краљево, димензија 2,10м х 0,60м. 

 По  допису  Јавног  предузећа  за  уређивање  грађевинског  земљишта  “Краљево”
бр.4517-2/21 од  06.01.2022. године странка није доставила допуну документације у року који је
одредио орган (члан 59. став 2 ЗУП-а.)  

На основу Члана 92. ЗУП-а  одлучено је као у диспозитиву овог решења. 
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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  Друштво са ограниченом одговорношћу
      “DELHAIZE SERBIA” BEOGRAD,  
      Београд – Нови Београд, Ул. Јурија Гагарина бр.14
    - Комуналној инспекцији  града Краљева

                - Комуналној полицији  града Краљева      
                 -Архиви
        

   ВРШИЛАЦ   ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА  
           Марица  Мијајловић,  дипл.инж.арх.  


