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ВРЊАЧКА БАЊА
Крушевачка 17 тел: 036/601-220
Б.Н.
Општинска управа – Служба за урбанизам , еколошке и имовинско правне послове ,Одсек за
урбанизам и еколошке послове oпштине Врњачка Бања, поступајући по захтеву општине Врњачка Бања , а на
основу чл.145. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС,
24/11и 132/14) доноси
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Одобрава се инвеститору, Општини Врњачка Бања а за потребе јавне установе Културни центар Врњачка
Бања ,извођење радова на реконструкцији и адаптацији објекта *Летња позорница* изграђеног на к.п.бр.1053
К.О. Врњачка Бања , ( Фаза 1 и Фаза 2) у свему према пројекту бр.25/13 од априла 2013.г. чији је саставни
део , Извод из главног пројекта од априла 2015.г као и Пројекти који дефинишу Фазу 1 и Фазу 2 урађеним од
стране Ј.П. Дирекције за планирање и изградњу општине Врњачка Бања, одговорни пројектант Алексанадар
Костадиновић д.и.а., број лиценце 300 К950 12 са Извештајем о извршеној Техничкој контроли урађеним од
стране „АРХИТЕКТ ПРО“ , одговорни пројектант Иван Јеринић д.и.а. бр.лиц.300 Ф772 08.
Пројекат на основу кога се одобравају радови на реконструкцији и адаптацији објекта *Летња позорница*
изграђеног на к.п.бр.1053 К.О. Врњачка Бања саставни је део овог Решења.
- О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е Општина Врњачка Бања а за потребе јавне установе Културни центар Врњачка Бања ,поднела је захтев
бр.351-129/15 од 05.05.2015.г за издавање решења којим се одобрава извођење радова на реконструкцији и
адаптацији објекта *Летња позорница*на к.п.бр.1053 К.О.Врњачка Бања (Фаза 1 и Фаза 2), ближе описано у
диспозитиву овог решења.
Уз захтев, инвеститор је приложио:
1.Решење о грађевинској бр.351-98/86-04 од 17.03.1986.г.
2. Пројекат реконструкције и адаптације урађен од стране Ј.П. Дирекције за планирање и изградњу
општине Врњачка Бања, одговорни пројектант Алексанадар Костадиновић д.и.а., број лиценце 300 К950 12
са Извештајем о извршеној Техничкој контроли урађеним од стране „АРХИТЕКТ ПРО“ , одговорни
пројектант Иван Јеринић д.и.а. бр.лиц.300 Ф772 08. на који је стављена сагласнос
Како је инвеститор уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на инвестиционом
одржавању објекта, поднео сву потребну документацију према чл.145. Закона о планирању и изградњи
("Сл.гласник РС" бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11,132/14) то је решено као у диспозитиву овог
решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
На ово решење може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема истог, Министарству
грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре , Рашки округ Краљево, преко надлежног органа - Одељење за
планирање и изградњу општине Врњачка Бања. Жалба се таксира са 200.00 динара административне таксе.
ДОСТАВИТИ:
- Инвеститору,
- Грађевинском инспектору,
- архиви.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
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