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Општинска управа – Служба за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове Општине Врњачка 
Бања, решавајући по захтеву Мијатовић Марка из Новог Села, за издавање грађевинске дозволе за 
изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.1134/6 К.О. Ново Село, 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 и 89/2015) доноси 

З А К Љ У Ч А К  
Одбацује се захтев инвеститора Мијатовић Марка из Новог Села за издавање грађевинске 

дозволе за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.1134/6 К.О. Ново Село, због неиспуњавања  
формалних услова за поступање по истом.  

Образложење 
Мијатовић Марко из Новог Села поднео је захтев за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.1134/6 

К.О. Ново Село. 
Уз захтев је достављен ПГД бр.40-119/15, урађен од стране „АРХИТЕКТ ПРО“ Д.О.О. из 

Врњачке Бање: 
 ПГД бр.40-119/15-0: Извод из пројекта / главна свеска, главни пројектант Ивана С.Радивојевић, 

д.и.а, бр.лиценце 300 М471 13;  
саставни део извода из пројекта су и:  

 техничка контрола бр.ТК 019/2015, урађена од стране бироа за организацију грађења 
и туризам ''PASSAGE'' из Врњачке Бање, одговорни вршилац техничке контроле 
Снежана М.Стојановић, д.г.и, бр.лиценце 310 3870 03; 

 копија плана предметне парцеле и препис листа непокретности бр.3568 К.О.Ново 
Село, 

 локацијски услови бр.350-221/15 од 26.10.2015.г и сви услови издати од стране 
ималаца јавних овлашћења у поступку издавања локацијских услова, 

 ПГД бр.40-119/15-1: Пројекат архитектуре, одговорни пројектант Ивана С.Радивојевић, д.и.а, 
бр.лиценце 300 М471 13; 

 Елаборат енергетске ефикасности бр.ЕЕ 40-010/15, одговорни пројектант Душан М.Лазовић, 
д.и.а, бр.лиценце 381 1387 15,  

 доказ о уплати републичке административне таксе. 
 Поступајући по чл. 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, провером 
испуњености формалних услова за поступање по захтеву подносиоца, ова служба је утврдила да уз 
захтев није достављен доказ да је плаћена накнада за промену намене земљишта из пољопривредног 
у грађевинско. 

На основу напред наведених формалних услова, одлучено је 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  

 
 
 

ШЕФ СЛУЖБЕ 
        Славица Стаменић    

 
 

__________________________ 


	ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
	ВРЊАЧКА БАЊА

