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            Служба за имовинско-правне послове и урбанизам Општинске управе општине 
Ириг, на основу члана 18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем (''Сл. гласник РС'', бр. 113/2015 и 96/2016), а у вези са чланом 134. 
став 2. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/2010, 
24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014), члана 146. Закона о 
општем управном постуку (''Сл. гласник РС'', број  18/2016) и  члана 12. Одлуке о 
Општинској управи (''Службени лист општина Срема'', број 38/2008, 29/2009, 6/2010 и 
8/2017), поводом поднетог захтева од стране инвеститора Цвијановић Бора (ЈМБГ 
2510955193828) из Београда- Нови Београд, Бул. Арсенија Чарнојевић бр. 89/18, за 
издавање решења о грађевинској  дозволи за изградњу викенд објекта, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
          ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев поднет од стране инвеститора Цвијановић Бора (ЈМБГ 
2510955193828) из Београда- Нови Београд, Бул. Арсенија Чарнојевића бр. 89/18, за 
издавање грађевинске дозволе за изградњу куће за повремени и стални боравак са једним 
станом, категорија објекта: А, класификациона ознака: 111011, спратности: Сут.+П+Пк. 
(сутерен, приземље и поткорвље) на к.п.бр. 2539/1 К.О. Врдник, потес ''Под кулом'', јер нису 
испуњени формални услови и то:  

- уз захтев није приложен доказ о плаћеној промени намене пољопривредног у 
грађевинско земљиште, сходно члану 88. Законом о планирању и изградњи. 

 
                                                         О б р а з л о ж е њ е 
 
          Инвеститор Цвијановић Боро (ЈМБГ 2510955193828) из Београда- Нови Београд, Бул. 
Арсенија Чарнојевића бр. 89/18, поднео је дана 07.09.2017.године, захтев овом органу за 
издавање грађевинске дозволе, број ROP-IRI-27276-CPI-1/2017 (заводни број 04-351-
1013/2017), за изградњу куће за повремени и стални боравак (један стан), категорија 
објекта: А, класификациона ознака: 111011, спратности: Сут.+П.+Пк. (сутерен, приземље и 
поткровље) на к.п.бр. 2539/1 К.О. Врдник, потес ''Под кулом''. 
 
Увидом у достављену документацију утврђено је да нису испуњени формални услови, 
односно, инвеститор није доставио доказ о плаћеној промени намене пољопривредног у 
грађевинско земљиште. На основу свега горе наведеног одлучено је као у диспозитиву овог 
Закључка. 
 
         Против овог закључка, подносилац захтева може изјавити приговор Општинском већу, 
у року од 3 дана од дана достављања, преко надлежног органа. 
 
        Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог Закључка, а најкасније  30 
дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе нов, 
усаглашен захтев и отклони све недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев 
који је одбачен, нити поново плаћа административне таксе и накнаду из члана 16. став. 2. 
тачка 3) Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.  
 
 
ДОСТАВИТИ:                                                                                      ШЕФ СЛУЖБЕ, 
1.  Цвијановић Боро, Београд,                                                            Радојица Јекнић     
2. А р х и в и. 
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