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ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА  
Општинска управа 

Служба за урбанизам, еколошке и 
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Број: 351-201/15 

Дана:  25.06.2015.год. 

ВРЊАЧКА БАЊА  
Крушевачка 17 тел: 036/611-209 

 

   Општинска управа, Служба за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове 

општине Врњачка Бања, Одсек за урбанизам и еколошке послове општине Врњачка Бања, 

решавајући по захтеву Малићанин Весне из Врњачке Бање, на основу чл. 145. Закона о планирању и 

изградњи  ("Сл.гласник РС'' бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/120-УС, ,24/11 и 132/14 и 145/14) доноси   

 

Р Е Ш Е Њ Е   

 

  ОДОБРАВА СЕ инвеститору Малићанин Весни из Врњачке Бање, извођење радова 

на изградњи помоћног објекта – оставе за дрва на кп.бр. 864/10 КО Врњачка Бања, у свему прма 

идејном пројекту урађеном од стране ''Архитект про'' д.о.о. из Врњачке Бање, одговорни пројектант: 

Душан Лазовић, дипл.инг.арх. – лиценца бр. 300 Л309 12. 

  Идејни пројекат на основу кога се одобравају радови на изградњи помоћног објекта – 

оставе за дрва,  саставни је део овог решења. 

  Ово правоснажно решење којим се одобрава изградња помоћног објекта – оставе за 

дрва, представља основ за упис у одговарајућу јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на 

њима, а ако се за објекат, односно извођење радова изда употребна дозвола, основ за упис у 

одговарајућу јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима су: ово правоснажно 

решење и правоснажно решење о употребној дозволи. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Малићанин  Весна из Врњачке Бање обратила се овој Служби захтевом за издававње 

решења којим се одобрава извођење радова на изградњи помоћног објекта – оставе за дрва на кп.бр. 

864/10 КО Врњачка Бања, ближе описан у диспозитиву овог решења. 

  Уз захтев инвеститор је приложио: 

1. Идејни пројкат изградње, урађен од стране  ''Архитект про'' д.о.о. из Врњачке Бање, одговорни 

пројектант: Душан Лазовић, дипл.инг.арх. – лиценца бр. 300 Л309 12; 

2. Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта у поступку изградње, издат од стране ЈП 

Дирекције за планирање и изградњу општине Врњачка Бања бр. 35-723/15 од 23.06.2015. године; 

3. Доказ о извршеној уплати доприноса на износ од 53.838,38 динара; 

4. Доказ о уплати општинске административне таксе и републичке административне таксе. 

 

  Како је инвеститор уз захтев за издававње решења којим се одобрава извођење радова, 

поднео сву потребну документацију сходно чл. 145. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС'' 

бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/120-УС, ,24/11 и 132/14 и 145/14, то је одлучено као у диспозитиву овог 

решења.  

 



 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:Против овог решења допуштена је жалба Министарству 

грађевинарства , саобраћаја и инфраструктуре РС Рашки округ Краљево, у року од 8 дана од дана 

пријема истог. Жалба се предаје преко ове Службе, таксирана са 200,00 динара административне 

таксе. 

 

Достављено: 

- инвеститору, 

- грађевинском инспектору, 

- архиви СО. 

 

                                            ШЕФ СЛУЖБЕ, 

              Славица Стаменић      
  


