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Општинска управа – Служба за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове Општине Врњачка Бања, 
решавајући по захтеву ''In Group Djordjevic'' д.о.о. Ћуприја, за  санацију платоа са паркирањем на к.п.бр.721/3 
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) доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  

Одобрава се инвеститорима: ''In Group Djordjevic'' д.о.о. Ћуприја и Зорану Ђорђевићу из Ћуприје извођење 
радова на санацији платоа са паркирањем на к.п.бр.721/3 К.О. Врњачка Бања, према ИДП бр.37/15 урађеном од 
стране ''Interra Land Plan'' д.о.о. Врњачка Бања, одговорни пројектант Марина Д. Дуњић, д.и.а, број лиценце 300 
7442 04.  

-  О б р а з л о ж е њ е  -  
''In Group Djordjevic'' д.о.о. Ћуприја и Зоран Ђорђевић из Ћуприје поднели су захтев за  санацију платоа са 

паркирањем на к.п.бр.721/3 К.О. Врњачка Бања.  

Уз захтев је достављен ИДП бр.37/15 урађен од стране ''Interra Land Plan'' д.о.о. Врњачка Бања, одговорни 
пројектант Марина Д. Дуњић, д.и.а, број лиценце 300 7442 04, и доказ о уплати републичке административне таксе. 

Саставни део достављеног ИДП је и извод из листа непокретности бр.7246 К.О.Врњачка Бања и копија 
плана предметне парцеле. 

Поступајући по чл. 28, уз примену чл. 16. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, ова 
служба је утврдила да су испуњени формални услови за поступање по захтеву подносиоца, те је решено као у 
диспозитиву.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: На ово решење може се изјавити жалба у року од осам дана од дана достављања. 
 
Доставити: 

 Инвеститору 
 Архиви. 
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