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М.З.
Општинска управа – Служба за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове Општине
Врњачка Бања, Одсек за урбанизам и еколошке послове, поступајући по захтеву Ивана
Јеринића из Врњачке Бање, у својству пуномоћника СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА ИНТЕРНЕ
БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА, за издавање одобрења за извођење радова на постављању контејнера
са дизел-електричним агрегатом на објекту Специјалне болнице за интерне болести у
Врњачкој Бањи, на основу чл. 144 и 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), чл. 29. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'' бр.113/2015) и чл. 210. Закона
о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'' бр.33/97, 31/01 и "Сл. гласник РС" бр.30/10),
доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ
ВРЊАЧКА БАЊА, за издавање одобрења за извођење радова на постављању контејнера са
дизел-електричним агрегатом на објекту Специјалне болнице за интерне болести у Врњачкој
Бањи, на к.п.бр. 1327/1, 1327/2 и 1330/1 К.О. Врњачка Бања, у складу са достављеним
предмером и предрачуном урађеним од стране Ивана Јеринића, д.и.а, лиценца бр. 300 F712
08, и Радивоја Бацковића, д.и.е, лиценца бр. 350 1863 03, као неоснован.
Сагласно чл. 144. Закона о планирању и изградњи, контејнери за смештај
електроенергетске опреме и уређаја сврстани су у посебну врсту објеката за које није
потребно прибављати акт надлежног органа за градњу / извођење радова.
ОБ Р АЗЛОЖ ЕЊЕ

Служби за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове обратио се Иван
Јеринић из Врњачке Бање, у својству пуномоћника СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ
ВРЊАЧКА БАЊА, захтевом за издавање одобрења за извођење радова на постављању
контејнера са дизел-електричним агрегатом на објекту Специјалне болнице за интерне
болести у Врњачкој Бањи, на к.п.бр. 1327/1, 1327/2 и 1330/1 К.О. Врњачка Бања.
Провером испуњености формалних услова за даље поступање по захтеву у складу са
Законом о планирању и изградњи и Правилником о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем, служба је утврдила да су, сагласно чл. 144. Закона о
планирању и изградњи, контејнери за смештај електроенергетске опреме и уређаја сврстани
у посебну врсту објеката за које није потребно прибављати акт надлежног органа за градњу /
извођење радова.
На основу овако утврђеног чињеничног стања, имајући у виду да за поступање по
захтеву нису испуњени формални услови у смислу члана 8ђ) и 145. Закона о планирању и
изградњи, односно чл. 28. и 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем, у складу са чл. 29. Правилника одлучено је као у диспозитиву.
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Страна 1

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка подносилац захтева може
изјавити приговор Општинском већу Општине Врњачка Бања, у року од три дана од
дана достављања, преко ове службе.
Доставља се: подносиоцу захтева, регистратору обједињених процедура, архиви.
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