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Општинска управа – Служба за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове Општине Врњачка Бања, 
поступајући по захтеву Терзић Славише из Руденице , Александровац , за изградњу помоћног  објекта на 
к.п.бр.474/1 К.О.Врњачка Бања , на основу чл.145  Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" бр.72/09, 
81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 
132/14 и 145/14) и чл.8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре ("Сл.гласник РС" бр.22/2015 
и 89/2015), доноси 

З А К Љ У Ч А К  
Одбацује се захтев Терзић Славише из Руденице , Александровац за издававње одобрења  за 

изградњу помоћног објекта –гараже са оставом,површине  у основи 133м2 на к.п.бр.474/1 К.О. Врњачка Бања ,  
због неиспуњености  формалних услова за даље поступање по захтеву.  

Образложење  

 
Терзић Славиша поднео  је захтев за издавање за изградњу помоћног  објекта на к.п.бр.474/1 К.О. 

Врњачка Бања.   
Уз захтев су достављени: 

 Главну свеску идејног пројекта бр.40-134/15, урађено од стране ''АРХИТЕКТПРО'' д.о.о.из 
Врњачке Бање, 

 доказ о уплати републичке административне таксе, на износ од 420,00 РСД. 
Према достављеном Идејном пројекту , прикључак к.п.бр.474/1 К.О.Врњачка Бања на јавну 

саобраћајницу је на к.п.бр.474/5 К.О.Врњачка Бања , која је државни пут другог реда .  
Како инвеститор није претходно прибавио, односно уз захтев није доставио локацијске услове за 

изградњу саобраћајног прикључка на државни пут другог реда, чије издавање је у надлежности Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, нису испуњени формални услови за поступање по захтеву 
подносиоца, па је одлучено као у диспозитиву овог закључка.  
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор надлежном општинском 
већу, у року од 3 дана од дана достављања, преко ове службе. Уколико подносилац захтева у року од 10 дана 
од дана пријема овог Закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања на интернет страници општине 
Врњачка Бања, поднесе нов, усаглашен, захтев и отклони све наведене недостатке, наставиће се поступак по 
поднетом захтеву (не доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа 
административна такса).    
Ако подносилац захтева у наведеном року не отклони недостатке који су наведени у закључку о одбацивању, 
ова служба ће захтев одбацити као непотпун  
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