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Општинска управа – Служба за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове Општине Врњачка 
Бања, поступајући по захтеву „АМИГА“ д.о.о. ,Краљево ,Мат.бр.07407343, а на основу члана 8ђ,.53а, 
Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" бр.72/09, 81/09 – исправка, 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) , Уредбе о 
локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 35/15 и 114/15), Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/15) и 
члана 210 Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“ бр.33/97 и 31/01 и  ''Службени гласник 
РС'', број 30/2010) ,доноси  
 
                                                                 ЗАКЉУЧАК  
 
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев „АМИГА“ д.о.о. ,Краљево , за издавање локацијских услова за изградњу објекта 
–АКВА ПАРКА на к.п.бр.519 К.О.Врњачка Бања , као непотпун. 
 
                                                                Образложење 

Служби за урбанизам, еколошке и имовинско правне послове , Одсек за урбанизам и 
еколошке послове обратила  се „АМИГА“ д.о.о. ,Краљево са захтевом број:ROP-VNB-477-LOC-1/2016 
за издавање локацијских услова за изградњу АКВА ПАРКА на к.п.бр.519 К.О.Врњачка Бања. Како је 
утврђено да постоје недостаци у документацији коју је инвеститор приложио уз захтев, односно да за 
поступање по захтеву нису испуњени формални услови, донет је Закључак о одбацивању од 
10.02.2016.г.  

Подносилац захтева је у року утврђеном чланом 8ђ) Закона о планирању и изградњи, 
односно чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, 
искористио право да поднесе нов, усаглашен захтев и отклони наведене недостатке. 
Увидом у достављени измењени захтев и прилоге, утврђено је да за поступање по захтеву нису 
испуњени формални услови, односно да: 
 - није достављено Идејно решење у складу са Правилником о садржини и начину и поступку израде и 
начину вршења  контроле техничке документације.Достављено Идејно решење урађено од стране 
„ALEX ENGINEERING&CONSTRUCTION“ D.O.O. одговорни пројектант Љиљана Касапов –Обрадовић 
д.и.а. бр.лиц.300 Г956 08 у Главној свесци у одељку Основни подаци о објекту и локацији ,у укупној 
површини парцеле наведена је површина 32932м2 . У уверењу издатом од стране РГЗ СКН бр.952-
3/2016-338 од 17.02.2016.г. површина к.п.бр.519 КО Врњачка Бања уписане у лист непокретности 
бр.1766 износи 56а 54м2 .  
Чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре прописано је да ће 
захтев за издавање локацијских услова одбацити закључком и када идејно решење не садржи 
потребне податке за издавање локацијских услова, уз навођење свих недостатака, односно разлога за 
одбацивање, не упуштајући се у оцену техничке документације у складу са одредбом члана 8ђ Закона. 
На основу овако утврђеног чињеничног стања стекли су се услови за примену цитираних прописа, те је 
одлучено као у диспозитиву.  

 



 
Подносилац захтева је овим већ искористио право на подношење усаглашеног захтева без 

обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања 
административне таксе, односно накнаде за Централну евиденцију и, сагласно чл.8. став 9. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, не може поново 
користити ово право. 

 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.  
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