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Општинска управа, Одељење за планирање и изградњу, инспекцијске, имовинско-правне и 
стамбене послове општине Врњачка Бања, решавајући по захтеву КОНДОР АС  а на  основу 
чл. 142. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-
Ус, 24/11, 121/12 и Одл. Ус 42/13 и 50/13,132/14 и 145/14 ) и чл.225 став 1 Закона о општем 
управном поступку (''Сл.лист СРЈ'' бр.33/97, 31/01 и "Сл.гласник РС" бр.30/10) и Генералним 
планом Врњачка Бања 2005-2021 („Сл.лист општине Краљево„ бр.12/05) доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  

О  И З М Е Н И  Р Е Ш Е Њ А  О  Г Р А Ђ Е В И Н С К О Ј  Д О З В О Л И   

Мења се Решење о грађевинској дозволи  бр.351-849/14 од 19.12.2014.године, за изградњу 
пословног објекта на к.п.бр.2941/2 К.О.Ново Село , у диспозитиву у одељку „у свему према 
Главном пројекту пословног  објекта бр.40-176/2014  урађеном од стране „АРХИТЕКТ ПРО“ 
д.о.о. из Врњачке Бање, (одг.пројектант: Јеринић Иван д.и.а, бр.лиценце 300 F772 08 , Душан 
Лазовић д.и.а. бр.лиц.300 Л309 12  Ленчо Глигоров д.и.е.бр.лиц.350 1821 03),на који је 
стављена сагласност Решењем 07/18бр.217-14230/14 од 17.12,2014.г.  МУП Сектор за 
ванредне ситуације  Одељење за ванредне ситуације  са техничком контролом урађеном од 
стране Бироа за пројектовање ''ЛИЈЕНА КОМ'' из Врњачке Бање  (одг.вршиоци техничке 
контроле Милорад Коматовић д.и.г. бр.лиценце 310 В354 03 ,  Владан Милојевић , д.и.е, 
бр.лиценце 350 5846 03).Елаборат енергетске ефикасности  ЕЕ 18/2014 урађен од стране 
МЕГА пројект одг. пројектант Драган З.Цветковић дипл.инг.маш. бр.лиц.381 0359 12,са 
техничком контролом урађеном од стране СЗГР „ ПРОЈИНГ“ Ковин , одговорни пројектант 
Здравко Цветковић д.и.г.,бр.лиценце.381 0359 12, Главни пројекта заштите од пожара  ППЗ 
20-2014 урађен од стране Мега Пројект  , одговорни пројектант Драган З.Цветковић 
дипл.инг.маш. бр.лиц.381 0359 12,, Глабвни пројекат машинских инсталација грејања  МАШ 
02-2014 урађен од стране Мега Пројект  , одговорни пројектант Драган З.Цветковић 
дипл.инг.маш. бр.лиц.381 0359 12 , Главни пројекат стабилне инсталације за детекцију и 
дојаву пожара   урађеном од стране „АРХИТЕКТ ПРО“ д.о.о. из Врњачке Бање  одговорни 
пројектант Темелковски Илија д.и.е. бр.лиц. 353 Г725 08 а у складу са решењем о Локацијској 
дозволи бр. 350-471/14 од 14.10.2014.г. „и то  тако да гласи: 

„у свему према Главном пројекту пословног објекта бр.40-176/2014  урађеном од стране 
„АРХИТЕКТ ПРО“ д.о.о. из Врњачке Бање, (одг.пројектант: Јеринић Иван д.и.а, бр.лиценце 
300 F772 08 , Душан Лазовић д.и.а. бр.лиц.300 Л309 12  Ленчо Глигоров д.и.е.бр.лиц.350 1821 
03),на који је стављена сагласност Решењем 07/18бр.217-14230/14 од 17.12,2014.г.  МУП 
Сектор за ванредне ситуације  Одељење за ванредне ситуације , чији је саставни део Главна 
свеска сепарата за измену грађевинске дозволе бр.40-096/15, урађена од стране АРХИТЕКТ 
ПРО д.о.о.  ,одговорнни пројектант Душан Лазовић д.и.а. бр.лиц.300 Л309 12,  са техничком 
контролом урађеном од стране Бироа за пројектовање ''ЛИЈЕНА КОМ'' из Врњачке Бање  
(одг.вршиоци техничке контроле Милорад Коматовић д.и.г. бр.лиценце 310 В354 03 ,  Владан 
Милојевић , д.и.е, бр.лиценце 350 5846 03).Елаборат енергетске ефикасности  ЕЕ 18/2014 
урађен од стране МЕГА пројект одг. пројектант Драган З.Цветковић дипл.инг.маш. бр.лиц.381 



0359 12,са техничком контролом урађеном од стране СЗГР „ ПРОЈИНГ“ Ковин , одговорни 
пројектант Здравко Цветковић д.и.г.,бр.лиценце.381 0359 12, Главни пројекта заштите од 
пожара  ППЗ 20-2014 урађен од стране Мега Пројект  , одговорни пројектант Драган 
З.Цветковић дипл.инг.маш. бр.лиц.381 0359 12,, Глабвни пројекат машинских инсталација 
грејања  МАШ 02-2014 урађен од стране Мега Пројект  , одговорни пројектант Драган 
З.Цветковић дипл.инг.маш. бр.лиц.381 0359 12 , Главни пројекат стабилне инсталације за 
детекцију и дојаву пожара   урађеном од стране „АРХИТЕКТ ПРО“ д.о.о. из Врњачке Бање  
одговорни пројектант Темелковски Илија д.и.е. бр.лиц. 353 Г725 08 а у складу са решењем о 
Локацијској дозволи бр. 350-471/14 од 14.10.2014.г.." 

У осталом делу решење остаје непромењено. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е :  

На захтев КОДОР АС д.о.о. врши се измена решења о гарђевинској дозволи бр.351-849/14 од 
19.12.2014.г. за изградњу пословног објекта- на к.п.бр.2941/2  К.О. Ново Село.  
Уз захтев је приложена следећа документација: 
- Главна свеска сепарата за измену грађевинске дозволе бр.40-096/15, урађена од стране 

АРХИТЕКТ ПРО д.о.о.  ,одговорнни пројектант Душан Лазовић д.и.а. бр.лиц.300 Л309 12. 
 

Разматрајући захтев и достављену документацију, као и документацију раније издатог 
решења о грађевинској  дозволи , ово одељење је утврдило да, се измене односе само  на 
диспозицију објекта на парцели и немају утицаја на степен изграђености и степен заузетости 
као и спратност и у складу су са решењем о локацијској дозволи бр.350-471/14 од 
14.10.2014.г. на основу кога је и издато Решење о грађевинској дозволи бр.351-849/14 од 
19.12.2014.г. па  нема сметњи да се на захтев инвеститора према достављеној  измени  -
Сепарату за измену Грађевинске дозволе  изврши измена решења о грађевинској дозволи, 
па је одлучено као у диспозитиву овог Решења. 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења допуштена је жалба Министарству 
грађевине саобраћаја и инфраструктуре Р.С, Рашки округ Краљево, у року од 15 дана од 
дана пријема истог. Жалба се изјавqује преко овог органа. 
 
 

 ШЕФ СЛУЖБЕ : 
 Славица Стаменић  
 _______________________ 

 


