Република Србија

ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Општинска управа

Служба за урбанизам ,еколошке и
имовинско-правне послове
Одсек за урбанизам и еколошке послове
Број: 351-99/15
Дана: 28.04.2015.год.

ВРЊАЧКА БАЊА
Крушевачка 17 тел: 036/611-300
Opштинска управа, Служба за урбанизам ,еколошке и правне послове , Одсек за
урбанизам и еколошке шпослове Општинске управе општине Врњачка Бања, 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, 42/13Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл. 17. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре (''Сл.гласник РС'' бр. 22/2015), поступајући по захтеву за издавање
измене грађевинске дозволе, поднетом од стране VILLA SIDNEJ d.o.o. . из Београда, доноси
З А К ЉУЧАК
Одбацује се захтев за издававње грађевинске дозволе бр. 351-99/15, поднет дана од
стране VILLA SIDNEJ d.o.o.. из Београда , као непотпун.
Уз захтев подносилац захтева није поднео следећу документацију:
- Извод из Главног пројекта
Овај закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана
од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет
страници општине Врњачка Бања не поднесе усаглашен захтев.
Образложење

VILLA SIDNEJ d.o.o.. из Београда поднела је захтев захтев за издававње измене грађевинске дозволе за
изградњу колективног стамбеног објекта – управне, на кп.бр. 1236КО Врњачка Бања.
Увидом у поднети захтев утврђено је да уз исти није поднета сва документација
наведена у диспозитиву овог закључка,
У складу са чл. 17. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
(''Сл.гласник РС'' бр. 22/15), донети закључак производиће правно дејство уколико подносилац захтева у
року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на
интернет страници општине Врњачка Бање, не поднесе усаглашен захтев.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском
већу општине Врњачка Бања у року од 3 дана од дана достављања, а преко овог органа, таксирана са
430,00 динара републичке административне таксе.
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