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Општинска управа – Служба за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове Општине Врњачка Бања, 
решавајући по захтеву Шекуларац Мирјане из Београда, за  адаптацију објеката на к.п.бр.227/2 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. став 11. 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 Мирјане Шекуларац за адаптацију објеката на к.п.бр.227/2 К.О.Врњачка 
Бања,  као непотпун.  

Образложење 
Шекуларац Мирјана из Београда поднела је захтев за  адаптацију објеката на к.п.бр.227/2 К.О.Врњачка 

Бања. Уз захтев је доставила фотокопије Решења  О-74/07 Општинског суда у Врњачкој Бањи од 7.03.2007.г, и 
копије плана за предметну арцелу, издате од стране РГЗ СКН Врњачка Бања 6.01.1987.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 15.09.2015.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 и 77/2015), односно, уколико се ради о 
инвестиционом одржавању – технички опис и попис радова, 

 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. 

Захтев је, због неиспуњавања формалних услова, одбачен закључком бр.351-319/15 од 
22.09.2015.г. 

Како подносилац захтева у законом прописаном року од 10 дана од дана пријема закључка, а 
најкасније 30 дана од дана објављивања на интернет страници општине Врњачка Бања, није отклонио 
наведене недостатке, одлучено је као у диспозитиву овог закључка.  
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