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Општинска управа – Служба за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове Општине Врњачка Бања, 
решавајући по захтеву Ђаковић Љубише  из Попине, општина Трстеник, за издавање грађевинске дозволе за 
изградњу  пословног објекта - магацина на к.п.бр. 123/2 КО Штулац, на основу чл. 135. Закона о планирању и 
изградњи (''Сл.гласник РС'' бр. 72/09, 81/09-испр., 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. 16. и 17. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
(''Сл.гласник РС'' бр. 22/2015) доноси 
 

З А К Љ У Ч А К  
 

Одбацује се захтев инвеститора Ђаковић Љубише за издавање грађевинске дозволе за изградњу 
пословног објекта - магацина на кп.бр. 123/2 КО Штулац,  због неиспуњавања  формалних услова за поступање по 
истом.  

Образложење 
 

Ђаковић Љубиша из Врњачке Бање, поднео је захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу 
пословног објекта - магацина  на кп.бр.123/2 КО Штулац.  
 

Поступајући по чл.17, везано за члан 16. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, 
провером испуњености формалних услова за поступање по захтеву подносиоца, ова служба је утврдила да у  
захтеву поднетом дана  15.06.2015.г, и допуни захтева од 03.07.2015.г, недостају: 

− доказ о плаћеној накнади за промену намене земљишта према Закону о пољопривредном земљишту,  

− изјашњење у погледу плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта.  

На основу напред наведених формалних услова, одлучено је као у диспозитиву овог закључка.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка може се изјавити жалба надлежном органу, у року од 5 дана од 
дана пријема овог закључка, преко ове службе. Уколико 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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