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Општинска управа – Служба за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове Општине Врњачка Бања, 
решавајући по захтеву Глишић Борис  из Врњачке Бање, за издавање употребне дозволе за  објекте на к.п.бр. 
896/3 К.О. Врњачка Бања, на основу чл. 158. 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. 
42. и 43. 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 Глишић Борису (ЈМБГ 3105966792210) ,ул.Церска бр.9 из Врњачке Бање, 
за издавање употребне дозволе за два колективна стамбена објекта на к.п.бр. 896/3 К.О. Врњачка Бања,  због 
неиспуњености  формалних услова за даље поступање по захтеву.  

Образложење 
 

Глишић Борис из Врњачке Бање, , поднео је захтев за издавање употребне дозволе за  два колективна 
стамбена објекта на к.п.бр. 896/3 К.О. Врњачка Бања. Уз захтев је доставио Елаборат геодетских радоваурађен од 
стране Геодетске радње ГП Геометри из августа 2015.г.,Потврду ЈП Бели извор бр.01-5551/12 од 
20.08.2015.г.,Потврда ЕПС Дистрибуција , Погон Врњачка Бања бр.04.03.1-195337/1 од 20.10.2015.г. 

Поступајући по чл. 41. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, провером испуњености 
формалних услова за поступање по захтеву подносиоца, ова служба је утврдила да захтев не садржи све 
прописане податке, и да уз захтев није приложена документација прописана чл. 41. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре: 

 пројекат за извођење са потврдом и овером инвеститора, лица које врши стручни надзор и извођача 
радова да је изведено стање једнако пројектованом у случају да у току грађења није одступљено од 
пројекта за извођење, односно пројекат изведеног објекта израђен у складу са правилником којим се 
уређује садржина техничке документације / уз захтев није достављено правоснажно решење о 
грађевинској дозволи, ни пројекат на основу ког је издата грађевинска дозвола; 

 извештај комисије за технички преглед, којим се утврђује да је објекат подобан за употребу, са предлогом 
за издавање употребне дозволе; 

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.  
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од његовог објављивања на 
интернет страници надлежног органа поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, наставиће 
се поступак по поднетом захтеву.     
Обрадила  
Биљана Новоселац 
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