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ВРЊАЧКА БАЊА
Крушевачка 17 тел: 036/611-300
Б.Н.
Оптинска управа, Служба за урбанизам , еколошке и имовинско правне послове ,Одсек
за урбанизам и еколошке послове ,Општинске управе општине Врњачка Бања решавајући по захтеву
Чановић Ивана из Врњачке Бање, за издавање решења о употребнној дозволи за колективни стамбени
објекат на кп.бр.1404/2 КО Врњачка Бања, на основу чл. 158. Закона но 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. 17. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре (''Сл.гласник РС'' бр. 22/2015) доноси
З А К ЉУЧАК
Одбацује се захтев за издававње решења о употребној дозволи за колективни стамбени
објекат Чановић Ивану из Врњачке Бање за објекат изграђен на кп.бр. 1404/2 КО Врњачка Бања, због
неиспуњавања формалних услова за поступање по истом.
Образложње
Чановић Иван из Врњачке Бање, поднео је захтев бр.354-14/15 од 27.05.2014.г. за издававње решења о
употребној дозволи за колективни стамбени објекат на кп.бр.1404/2 КО Врњачка Бања ближе описано
у диспозитиву решења
Поступајући по чл. 42 став 4 Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре, провером испуњености формалних услова за поступање по захтеву подносиоца а везано за
чл. 158 став 3 Закона но 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) утврђено је
да у поднетом захтеву недостаје следаћа прописана документација : Елаборат геодетских радова за
изведени објекта и посебне делове објекта , елаборат геодетских радова за подземне инсталације.
Поступајући по чл.1 тачка 1 и чл.4 тачка 9 Правилника о енергетској ефикасности зграда (''Сл.гласник
РС'' бр. 61/11) недостаје сертификат о енергетским своствима објекта обзиром да је на основу горе
поменутог правилника прописана обевеза прибављања сертификата
На основу напред наведених формалних услова одлучено је као у дипозитиву овог
закључка.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закqу~ка може се изјавити жалба у року од 5 дана од дана
пријема овог закључка Општинском већу општине Врњачка Бања. У колико подносилац захтева у року
од 10 дана од дана пријема овог Закључка поднесе нов усаглашен захтев и отклони све наведене
недостатке наставиће се поступак по поднетом захтеву за издавање грађевинске дозволе.
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