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Општинска управа – Служба за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове, Одсек за урбанизам и 
еколошке послове  Општине Врњачка Бања, решавајући по допуњеном захтеву Милорада Коматовића   , 
за издавање употребне дозволе за  објекат на к.п.бр. 955/9   К.О.Руђинци , на основу чл. 210 Закона о 
општем управном поступку (''Сл.гласник РС'' бр. 30/2010). и чл.8 став 9, 42. , 43 и 44. Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл.гласник РС'' бр. 113/2015) доноси 
 

З А К Љ У Ч А К  
 

Одбацује се допуњени захтев Милорада Коматовића (ЈМБГ 1202952780617) за издавање 
употребне дозволе за  стамбени објекат на к.п.бр. 955/9  К.О. Руђинци ,  категорије „А“ ,класификационе 
ознаке 111011, спратности По+Пр+1 површине у основи 104м2, због неиспуњености  формалних услова за 
даље поступање по захтеву.  

Образложење  
 

Милорад Коматовић  поднео  је  захтев бр. ROP-VBN-128-IUP-1/2016 од 25.01.2015.г. за издавање 
употребне дозволе за стамбени објекат на к.п.бр. 955/9  К.О.Руђинци као пуномоћник инвеститора –
власника објекта Милић Милована из Врњачке Бање  и Симовић Владимира из Јагодине  . Уз захтев је 
доставио; Предлог комисије за технички пеглед за издавање употребне дозволе од 22.01.2016.г. 
потписано електронским потписом од стране Милорада Коматовића и Владана Милојевића као чланова 
Комисије , правоснажно решење о грађевинској дозволи бр.351-326/77-01 од 21.12.1977.г. , Препис листа 
непокретности бр.952-1/2015-2488 од 29.12.2015.г. Копија плана бр.953-1/2015-557 од 31.12.2015.г као 
Елаборат геодетскиг радова за изведени објекат , Уговор о вршењу техничког прегледа изведеног објекта 
породичне куће потписан од стане једног инвеститора –власника Милић Милована из Врњачке Бање. 
Захтев је одбачен из формалних услова а подносиоцу је остављена могућност усаглашавања захтева . У 
остављеном законском року подносилац захтева је је преко ЦИС-а дана 01.02.2016.г поднео допуњен 
захтев  бр. ROP-VBN-128-IUPН-2/2016 уз који је доставио  :  

-Прописане таксе :у висини од 780 динара   накнада на име локалне административне таксе: 531 
динар,и накнада за ЦЕОП у износу од 1000дин.  

-Уговор о вршењу техничког прегледа изведеног објекта сачињен између Инвеститора –
власника и чланова Комисије потписан од стране власника објекта односно  Милић Милована и 
власника Симовић Владимира. . Уговор који садржи и овлашћење за подношење захтева није оверен 
од стране органа који је по закону надлежан за оверу . У поступку провере обзиром да је  посумњано у 
истинитост потписа у наведеном уговору ,односно овалшћењу закључено је да су сви потписи скенирани и  
накнадно  додати на текст уговора , односно да уговор уопште није потписан у изворном облику .  
Имајући у виду да нису испуњени наведени формални услови у допуњеном захтеву ова Служба је на 
основу чл.8 став 9 Правилника о поступку спровођења обједињене  процедуре електронским путем донео 
закључак као у диспозитиву. 
ПОУКА О ПРАВНОМ  ЛЕКУ: Против овог закључка може се изјавити жалба надлежном органу, у року од 5 
дана од дана пријема овог закључка.  
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