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Општинска управа – Служба за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове Општине Врњачка Бања, 
решавајући по захтеву Брђовић Милорада и др. из Врњачке Бање, за изградњу потпорног бетонског зида и 
платоа за паркирање возила на к.п.бр.1469/1 и 1469/2 К.О.Врњачка Бања, на основу чл. 145. 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. 28. 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 Брђовић Милорада и др. из Врњачке Бање, за изградњу потпорног 
бетонског зида и платоа за паркирање возила на к.п.бр.1469/1 и 1469/2 К.О.Врњачка Бања,  због неиспуњавања  
формалних услова за поступање по истом.  

Образложење 
Брђовић Милорад и др. из Врњачке Бање поднели су захтев за изградњу потпорног бетонског зида и 

платоа за паркирање возила на к.п.бр.1469/1 и 1469/2 К.О.Врњачка Бања.  
Уз захтев су достављени: 

 Копија плана предметних парцела и 
 Фотокопија извода из листа непокретности бр.2843 К.О.Врњачка Бања, од 13.11.2015.г. 

Поступајући по чл. 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, провером 
испуњености формалних услова за поступање по захтеву подносиоца, ова служба је утврдила да у захтеву 
поднетом дана 23.11.2015.г, недостају:  

 пројекат урађен у складу Законом 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 
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације 
према класи и намени објеката ("Сл.гласник РС" бр.23/2015),  

 доказ о праву својине у складу са чл. 135. Закона о планирању и изградњи (за изградњу или извођење 
радова на грађевинском земљишту или објекту који је у власништву више лица, као доказ о 
одговарајућем праву прилаже се и оверена сагласност тих лица),  

 доказ о легалности објеката. 

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  
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