
 
Република Србија                       
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА  
Општинска управа 
Служба за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове  
Одсек за урбанизам и еколошке послове 
Број: 351-425/15 
Дана: 17.12.2015.год. 
ВРЊАЧКА БАЊА  
Крушевачка 17, тел: 036/611-300 
Б.Н. 
Општинска управа – Служба за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове Општине Врњачка Бања, 
решавајући по захтеву ОШ ''Младост'' Врњци, за извођење радова на инвестиционом одржавању – замени 
столарије на објекту ОШ ''Младост'' Врњци – новој школи на к.п.бр.2832 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 

Р Е Ш Е Њ Е  

Одобрава се инвеститору ОШ ''Младост'' Врњци извођење радова на инвестиционом одржавању – замени 
столарије на објекту ОШ ''Младост'' Врњци – новој  школи на к.п.бр.2832 К.О.Врњачка Бања, према ИДП бр.84/15 
урађеном од стране Дирекције за планирање и изградњу ЈП Општине Врњачка Бања, одговорни пројектант 
Александар Костадиновић, д.и.а, број лиценце 300 К950 12.  

-  О б р а з л о ж е њ е  -  
ОШ ''Младост'' Врњци је поднела захтев за извођење радова на инвестиционом одржавању – замени 

столарије на објекту ОШ ''Младост'' Врњци – новој школи на к.п.бр.2832 К.О.Врњачка Бања.  

Уз захтев је достављен ИДП бр.85/15 урађен од стране Дирекције за планирање и изградњу ЈП Општине 
Врњачка Бања, одговорни пројектант Александар Костадиновић, д.и.а, број лиценце 300 К950 12.. 

Поступајући по чл. 28. 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 СРЕДСТВУ: На ово решење може се изјавити жалба у року од осам дана од дана 
достављања. 
 
Доставити: 

 Инвеститору 
 Архиви. 

 
 

ШЕФ СЛУЖБЕ 
Славица Стаменић 
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