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Општинска управа – Служба за урбанизам , еколошке и имовинско правне послове , Одсек за 
урбанизам и еколошке послове поступајући по захтеву Марић Здравка  , на основу чл.192. Закона 
о општем управном поступку (''Сл.лист СРЈ'' бр.33/97 и 31/01), чл.158 Закона о планирању и 
изградњи ("Сл.гласник РС" бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11) и Генералног плана 
Врњачке Бање 2005-2021 (''Сл.лист општине Краљево'' број 12/05) доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
Одбија се захтев Марић Здравка из Београда , за издавање употребне дозволе за стан бр.6 , тип 
Ц ,у приземљу објекта ,као издвојени део објекта изграђеног на к.п.бр.848 К.О.Врњачка Бања као 
НЕОСНОВАН. 

- О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е -  

 

Марић Здравко из Београда, поднео је захтев за издавање решења о употребној дозволи за стан 
бр. 6, тип Ц ,у приземљу објекта ,као издвојени део објекта изграђеног на к.п.бр.848 К.О.Врњачка 
Бања. Уз захтев је дотављен извештај комисије за технички пријем у саставу: Снежана 
Стојановић д.и.г, и Бацковћ Радивоја д.и.е., уплатнице по рачунима ЈП Бели извор и ЕПС као и 
препис листа непокретности бр.5769 од 27.12.2012.г. ,решење о одобрењу за изградњу бр.350-
91/05 од 17.07.2005.г.,Привремено решење којим је одобрено постављање унутрашњих гасних 
инсталација бр.354-62/2010 од 31.01.2013.г. У поменутом привременом решењу наведено је да је 
за објекат поднет захтев за легализацију бесправно изграђених објекта бр.351-1908/10 од 
11.03.2010.г. Увидом у предмет легализације утврђено је да је при изградњи објекта дошло до 
одступања од издатог ододбрења за изградњу . Такође одобрење за изградњу издато је за цео 
објекат сходно чл.2 став 22 Закона о планирању и изградњи који прописује да је објекат 
грађевина спојена са тлом и представља техничко технолошлку целину. Стан као издвојен део 
објекта у овом случају није изграђен са посебним одобрењем за изградњу односно као техничко 
технолошка целина  .  

                    ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
                На ово решење може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема истог Министарству 

грађевине саобраћја и инфраструктуире , Рашки округ Краљево, преко надлежне Службе  
општине Врњачка Бања. 
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