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ВРЊАЧКА БАЊА
Крушевачка 17 тел: 036/611-300
Б.Н.
Оптинска управа, Одељење за планирање и изградњу, инспекцијске, имовинско-правне и
стамбене послове Општинске управе општине рњачка решавајући по захтеву ''Врњци гас'' д.о.о из
Врњачке Бање, власника Бугариновић Милоша из Врњачке Бање, за издавање грађевинске дозволе за
доградњу пословног објекта на кп.бр. 3183/1 КО Врњачка Бања, на основу чл. 135. Закона но
планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл. 17. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре (''Сл.гласник РС'' бр. 22/2015) доноси
З А К ЉУЧАК
Одбацује се захтев за издававње грађевинске дозволе инвеститору ''Врњци гас'' д.о.о. из
Врњачке Бање за доградњу пословног објекта на кп.бр. 3183/1 КО Врњачка Бања, због неиспуњавања
формалних услова за поступање по истом.
Образложње
'''Врњци гас'' д.о.о. из Врњачке Бање, поднео је захтев за издававње грађевинске дозволе
за доградњу пословног објекта на кп.бр. 3183/1 КО Врњачка Бања.
Уз захтев је достављено:
- решење о локацијској дозволи, издато од стране овог Одељења бр. 350-47/13 од 09.04.2013.
године,
- главни пројекат урађен од стране Радње за пројектовање, услуге, инжењеринг у грађевинарству
''Уни-пројект'' из Сврљига (одговорни пројектант: Иван Божиновић, дипл.инг.грађ. – лиценца бр.
312 3101 03, Лазаревић Зоран, дипл.инг.ел. – лиценца бр. 350 В656 05 и Никола Киров,
дипл.инг.маш. – лиценца бр. 330 А092 04.
Поступајући по чл. 16. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре,
провером испуњености формалних услова за поступање по захтеву подносиоца, овај орган је, сходно
решењу о локацијској дозволи, издатој 09.04.2013. године, која је и даље на снази утврдио да у
поднетом захтеву недостаје: решење о противпожарној сагласности, грађевинска дозвола за
прикључак на магистрални пут првог А реда, магистрални пут М-4 Краљево-Крушевац, коју
издаје Министарство грађевинарства и урбанизма, као и сходно чл. 84. Правилника о садржини,
начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и
намени објекта (''Сл.гласник РС'' бр. 23/2015 од 02.03.2015. године), израда главне свеске пројекта
за грађевинску дозволу у складу са чл. 50. овог Правилника и извод из пројекта за грађевинску
дозволу, у складу са чл. 33. овог Правилника, обзиром да је главни пројекат достављен уз захтев
израђен у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр. 72/09, 81/09испр, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС).
На основу напред наведених формалних услова одлучено је као у дипозитиву овог
закључка.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закqу~ка може се изјавити жалба у року од 5 дана од дана
пријема овог закључка Општинском већу општине Врњачка Бања. У колико подносилац захтева у року
од 10 дана од дана пријема овог Закључка поднесе нов усаглашен захтев и отклони све наведене
недостатке наставиће се поступак по поднетом захтеву за издавање грађевинске дозволе.
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