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Општинска управа – Служба за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове Општине Врњачка
Бања, поступајући по захтеву Илије Ђурића 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) , 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 Илија Ђурића из Врњачке Бање за издававње локацијских услова за изградњу
објекта на к.п.бр.151/10 К.О.Врњачка Бања , поднек преко пуномоћника Ивана Јеринића због неиспуњености
формалних услова за даље поступање по захтеву.
Образложење

Илија Ђурић поднео је захтев а преко пуномоћника Ивана Јеринића за издавање локацијских услова
за изградњу објекта на к.п.бр. 151/10 К.О.Врњачка Бања.
Поступајући по Правилнику о поступку спровођења обједињене процедуре, провером испуњености
формалних услова за поступање по захтеву подносиоца, ова служба је утврдила да захтев није поднет
одговарајући досије обједињене процедуре . захтев за измену локацијских услова , раније издатих у папирној
форми требао је да буде поднет као нов захтев док је он поднет као усаглашени захтев досијеа обједињене
процедуре ROP-VBN-3937-COCH-6/2016, „АИК БАНКА“ Београд.
Како нису испуњени формални услови за поступање по захтеву подносиоца, одлучено је као у
диспозитиву овог закључка.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу општине
Врњачка Бања, у року од 3 дана од дана пријема овог закључка. Ако подносилац захтева у року од 10 дана од
пријема закључка, а најкасније 30 дана од његовог објављивања на интернет страници надлежног органа
(http://vrnjackabanja.gov.rs/ ), поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, наставиће се
поступак по поднетом захтеву.
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