Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанистичко-грађевинск
и имовинско-правне послове
Број: 351- 468/15-IV-03
Дана: 14.12.2015 год.
Вршац, Трг Победе бр.1
Тел: 800-543
Општинска управа, Одељење за урбанистичко-грађевинске и имовинско-правне
послове,на основу члана 8, 8/д,8ђ a у вези члана 134 ст.2 и члана 158. ст.3 Закона о
планирању и изградњи (“Службени 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 145/2014),
применом члана 41-45 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
(“Службени гласник РС“, бр. 89/15),Правилника о садржини и начину вршења техничког
прегледа објекта, саставу комисије о утврђивању подобности објекта за употребу,осматрању
тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине
врсте објекта (“Службени гласник РС“, бр. 85/15),члана 16. Одлуке о организацији Општинске
управе (“Службени лист општине Вршац“ 2/09) и члана 192. Закона о општем управном
поступку (“Службени лист СРЈ“ 33/97, 31/01 и 30/10), поступајући по захтеву « БИРО
ПЛУС» ДОО Вршац Стеријина бр.19, а на основу овлашћења инвеститора OFFICINAGAME EAST DOO из Вршца ул. Беградски пут бб , доноси:
РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ
ОДОБРАВА СЕ инвеститору OFFICINA-GAME EAST DOO из Вршца ул.Београдски
пут бб,УПОТРЕБА ИЗГРАЂЕНОГ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕТАЛНИХ
ДЕЛОВА ЗА СКЛОПОВЕ ФАРМАЦЕУТСКИХ МАШИНА „В„категорије класе 125103производни погон /П+0/ са процентуалним учешћем у укупној површини објекта
73,40%,класе 122012 - административни део/ П+1 /са процентуалним учешћем у укупној
површини објекта 26.60%, укупне нето површине од 2.307,65 м2, бруто површине
2475,95 м2 који се налази у Технолошком парку означен бр.1, 2 и 3 – фабрике за
производњу металних делова за склопове фармацеутских машина OFFICINA-GAME
EAST доо из Вршца ,на катастарској парцели 8802/5 ,уписаној у препис ЛН бр.
14499 КО Вршац у Вршцу , Београдски пут бб.
Произвoдни погон изведен је на основу решења о грађевинској дозволи за изградњу
производног погона за производњу металних делова за склопове фармацеутских машина
спратности П+0 и П+1 бр. 351-708/14-IV-03 од дана 17.09.2014. године донетог од стране
Одељења за урбанистичко-грађевинске и имовинско-правне послове ове Управе и, Решења о
измени решења о грађевинској дозволи издато под бројем 351-273/15-IV-03 од дана
05.08.2015. год. од стране Општинске управе, Одељења за урбанистичко-грађевинске и
имовинско-правне послове, општине Вршац, према следећим пројектима.
Главни пројект архитектуре – број тех. дн. 07-А/14 од априла 2014 године, израђен од
стране „Биро Плус“ доо за пројектовање , консталтинг и инжењеринг из Вршца , Стеријина бр
19,одговорни пројектант: диа Корина Морариу Станчу бр.лиц. 300 1946 03
Главни пројект конструкције – број тех. дн.07-К/14 од марта 2014 године, израђен од стране
„Биро Плус“ доо за пројектовање , консталтинг и инжењеринг из Вршца, Стеријина бр.19
одговорни пројектант: диг Добрица Ђурчиновић бр.лиц. 310 5625 03
Главни пројект хидрантске мреже, инсталација санитарне воде, фекалне и атмосферске
канализације – број тех.дн.07-ВиК/14 од мај 2014 године, израђен од стране „Биро Плус“ доо
за пројектовање, консталтинг и инжењеринг из Вршца, Стеријина бр.19,одговорни пројектант:
диг Бојан Ђорђевић бр.лиц. 314 А156 04.

Главни електро пројект–бр.техничког дневника 07-Е/14 од мара 2014 године, израђен од
стране „Биро Плус“ доо за пројектовање, консталтинг и инжењеринг из Вршца, Стеријина бр
19,одговорни пројектант: дие Александар Олах бр.лиц.350 3431 03
Главни пројекат термотехничких инсталација – број техничког дневника 07-М/14 од марта
2014 године , израђен од стране „Биро Плус“ доо за пројектовање , консталтинг и инжењеринг
из Вршца , Стеријина бр 19,одговорни пројектант: дим Горан Ђурић бр.лиц. 330 9644 04
Главни пројект платоа – број техничког дневника 07-П/14 од априла 2014 године. , израђен
од стране „Биро Плус“ доо за пројектовање , консталтинг и инжењеринг из Вршца , Стеријина
бр 19,одговорни пројектант: диг Добрица Ђурчиновић бр.лиц. 310 5625 03
Елаборат енергетске ефикасности – број тех. Дн. 100/040614 од марта 2014 године, зрађен
од стране „Биро Плус“ доо за пројектовање , консталтинг и инжењеринг из Вршца , Стеријина
бр 19,Одговорни пројектант: диа Корина Морариу Станчу бр.лиц. 381 0692 13
Главни пројект заштите од пожара ,број 05-05/14 од маја 2014 године, израђен од стране
Агенције за инжењеринг и консалтинг „ЗГЕ Пројект“ , Крагујевац, С.Марковића бр 10
одговорни пројектант:дие Славиша Милетић бр.лиц.353 Г904 08,бр.уверења:07 број 152-45/13
Главни пројекат стабилног система детекције и дојаве пожара – број 04-05/14 од маја
2014 године, израђен од стране Агенције за инжењеринг и консалтинг „3ГЕ Пројект“ ,
Крагујевац, Светозара Марковића бр 10 ,Одговорни пројектант: дие Славиша Милетић бр.лиц
353 Г904 08,број уверења: 07 број 152-45/13
Сепарат измена пројекта за грађевинску дозволу, са главном свеском бр.техничке
документације број 12/15-Г од јула 2015 године, који је оверен и потписан од стране главног
пројектанта: диг Марко Радоњић бр.лиц 310 Л364 12
Главни пројекат рационализације конструкције погона за производњу металних делова
за склопове фармацеутских машина –од јануара 2015. године, израђен од стране „Коинг“
из Ниша, ул. Милојка Лешјанина бр 34 са техничком контролом бр. 01/к-М1 од
01.03.2015.године израђен од стране „ Текинг“ доо, из Ниша, Булевар Немањића бр 87/48.
Одговорни пројектант: диа Слободан Илић бр.лиц 301 7223 04,
Главни пројекат конструкције – бр.270 од 25.03. 2015. године, урађен од стране „См.нет“ из
Београда , ул. Пунова бр 6 са техничком контролом бр. 01/К-М2 од 31.03.2015.године израђен
од стране „ Текинг“ доо, из Ниша, Булевар Немањића бр 87/48.Одговорни пројектант: диг
Душан Бањанин бр.лиц 310 И055 09
Пројекат изведеног објекта, пројеката хидротехничких инсталација израђен од стране
Биро Плуса доо, дел. бр. ПИО-28/15-Х, од нов. 2015 год. одговорни пројектант диг Бојан
Ђорђевић, лиц. бр. 314 А156 04
Пројекат изведеног стања платоа, израђен од стране Биро Плуса доо, дел бр. 07-П/14,
одговорни пројектант диг. Бранислав Ковачевић, лиц.бр. 411 Ј161 15
Измена главног пројекта заштите од пожара – број 09-11/14 од новембра 2015 године,
израђен од стране Агенције за инжињеринг и консалтинг „3ГЕ Пројект“ , Крагујевац,
Светозара Марковића бр 10 Одговорни пројектант: дие Славиша Милетић бр.лиц 353 Г904
08, број уверења: 07 број 152-45/13
Извођачи за наведене радове били су:
Eurocons Group, Вршац, ул. Стеријина 19, - уговор о грађењу закључен дана 12.03.2015 ,
измешу инвеститора Officina Game East Вршац и Eurocons Group Вршац
решење о именовању и одређивању одговорних извођача радова од стране Eurocons Вршац,
од 18.03.2015, дел. бр. 13, заведено од Eurocons GroupP
- диа. Марко Радоњић, лиц. бр. 410 Г783 12, одговорни извођ. радова
- дим. Иван Глишић, лиц. бр. 430 9484 05, одговорни извођ. радова
- дие. Славиша Милетић, лиц. бр. 453 Д308 09, одговорни извођ. радова

- дие. Вукомир Игњатовић, лиц.бр. 450 2574 03, одговорни извођ. радова
Решење о именовању одговорних лица која врше стручни надзор од стране Биро Плус доо,
Вршац, уговор бр 15/120315, од дана 12.03.2015. године, дел.бр.73/120315 :
За главног надзорног органа за припремне радове- диг Лазар Ожеговић лиц.бр 410 3676 03
За главног надзорног органа за грађевинске радове ,диг Лазар Ожеговић лиц.бр. 410 3676 03
За главног надзорног органа за грађевинско- занатске радове - диа Корина Морариу Станчу
лиц.бр. 300 1946 03
За главног надзорног органа на извођењу унутрашњих инсталација водовода и канализације
диа Корина Морариу Станчу лиц.бр. 300 1946 03
За главног надзорног органа на извођењу атмосферске канализације и хидрантске мреже диг
Бојан Ђорђевић лиц.бр. 314 А156 04
За главног надзорног органа на уградњи електроинсталација - дие Александар Олах лиц.бр.
350 3431 03
За главног надзорног органа на уградњи машинских инсталација - Маријан Живковић лиц.бр.
330 6888 04
За главног надзорног органа на спољном уређењу платоа - диг Бојан Ђорђевић лиц.бр. 314
А156 04
За главног надзорног органа на уградњи машинских инсталација именује се дим Николаје
Албу лиц.бр. 330 2253 04 а на основу измене решење о именовању одговорних лица која
врше стручни надзор од стране Биро Плус, Вршац, уговор бр 15/120315, од дана 12.03.2015.
године, дел.бр 164/010715 од дана 01.07.2015: уместо именованог главног надзорног органа
на уградњи машинских инсталација дим. Маријана Живковића .
Саставни део овог решења чини записник о техничком прегледу изведених радова на
изградњи производног погона за производњу металних делова за склопове фармацеутских
машина од дана 30.11.2015 године ,сачињен од стране Комисије коју је на основу уговора
бр.01/15/ТПР од 30.10.2015 године између инвеститора “Officina Game East“ доо из Вршца ул.
Београдски пут бб и вршиоца услуга Пројектни биро ПР Роберт Милата ул. Феликса Милекера
12/3 из Вршца,поверено вршење овог посла , који је одлуком именовао чланове Комисије за
технички преглед изведених радова на изградњи Производног погона за производњу металних
делова за склопове фармацеутских машина .
Извршено је геодетско снимање , Елаборат изведеног стања објекта и подземних
инсталација, на парц.кат.бр. 8802/5, КО Вршац, израђен од стране Агенције за геодетске
послове Гео-инжињеринг, Бела Црква ул. 1.октобар бр. 49, предмет бр.955-90/2015, новембар
2015.године, Нови Сад, одговорни пројектант диг. Зоран Илић, лиц.бр. 02 0307 12
Извршено је геодетско снимање ,Елаборат праћења слегавања новоизграђеног објекта
“Производни погон за производњу металних делова за склопове фармацеутски машина“ на
парц.кат.бр. 8802/5 КО Вршац, Нулто опажање, израђен од стране Агенције за геодетске
послове Гео-инжињеринг, Бела Црква ул. 1.октобар бр. 49, предмет бр.37/2015, септембар
2015.године, Бела Црква.
Гарантни рок дефинисан је уговором, од 18. месеци за изведене радове рачунајући од
дана потписивања записника о примепредаји ,а где не постоји уговорена обавеза гарантни
рокови важе у складу са Правилником о садржини и начину вршења техничког прегледа
објекта,саставу комисије,садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за
употрбу,осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним
роковима за поједине врсте објеката(“Службени гласник РС“, бр. 85/15)
Образложење
Привредно друштво БИРО ПЛУС доо Вршац ,а на основу овлашћења инвеститора
OFFICINA-GAME EAST доо из Вршца ул. Беградски пут бб , поднело дана 10.12.2015
године захтев овом Одељењу за добијање употребне дозволе за изведене радове на
изградњи производног погона за производњу металних делова за склопове фармацеутских
машина,на основу Решења о грађевинској дозволи бр. 351-708/14-ИВ-03 од дана 17.09.2014.
године донетог од стране Одељења за урбанистичко-грађевинске и имовинско-правне

послове ове Управе и, Решења о измени решења о грађевинској дозволи издато под бројем
351-273/15-IV-03 од дана 05.08.2015. год и Потврде од стране Општинске управе, Општине
Вршац, одељења за урбанистичко-грађевинске и имовинско правне послове, пријавом
почетка извођења радова а на основу одобреног решења о измени решења о грађевинској
дозволи, број 351-290/15-IV-03, дана 10.08.2015.
Уз захтев за издавање употребне дозволе, подносилац захтева приложио је:
1.Копију решења о грађевинској дозволи за изградњу производног погона за производњу
металних делова за склопове фармацеутских машина спратности бр. 351-708/14-IV-03 од
дана 17.09.2014. године донетог од стране Одељења за урбанистичко-грађевинске и
имовинско-правне послове ове Управе на катастарској парцели 8802/5 ,уписаној у препис ЛН
14330 КО Вршац
2. Копију решења о измени решења о грађевинској дозволи издато под бројем 351273/15-IV-03 од дана 05.08.2015. год. од стране Општинске управе, Одељења за
урбанистичко-грађевинске и имовинско-правне послове, општине Вршац, на катастарској
парцели бр. 8804/5 површине уписаној у лист непокретности бр. 14330 КО. Вршац.
3.Потврда о пријави почетка извођења радова бр.351-290/15-IV-03 од 10.08.2015 год.
4. На увид:
Главни пројект архитектуре– број тех. дн. 07-А/14 од априла 2014 год. израђен од стране
„Биро Плус“ доо Вршац , Стеријина бр 19,
Главни пројект конструкције – број тех. дн.07-К/14 од марта 2014 год. израђен од стране
„Биро Плус“ доо Вршац, Стеријина бр.19
Главни пројект хидрантске мреже, инсталација санитарне воде, фекалне и
атмосферске канализације – број тех.дн.07-ВиК/14 од мај 2014 године, израђен од
стране „Биро Плус“ доо Вршац, Стеријина бр.19
Главни електро пројект–бр.тех.дн. 07-Е/14 од мара 2014 год.израђен од стране „Биро Плус“
доо Вршац, Стеријина бр 19
Главни пројекат термотехничких инсталација – број тех.дн. 07-М/14 од марта 2014 год.
израђен од стране „Биро Плус“ доо Вршац , Стеријина бр 19,
Главни пројект платоа – број тех. Дн. 07-П/14 од априла 2014 год. израђен од стране „Биро
Плус“ доо Вршац , Стеријина бр 19,
Елаборат енергетске ефикасности–број тех. дн. 100/040614 од марта 2014 год. израђен
од стране „Биро Плус“ доо Вршац , Стеријина бр 19,
Главни пројект заштите од пожара ,број 05-05/14 од маја 2014 године, израђен од стране
Агенције за инжењеринг и консалтинг „ЗГЕ Пројект“ , Крагујевац, С.Марковића бр 10
Главни пројекат стабилног система детекције и дојаве пожара – број 04-05/14 од маја
2014 год. израђен од стране Агенције за инжењеринг и консалтинг „3ГЕ Пројект“ , Крагујевац,
Светозара Марковића бр 10
У прилогу захтева за издавање употребне дозволе подносилац је приложио и следеће:
Сепарат измена пројекта за грађевинску дозволу, са главном свеском бр.техничке
документације број 12/15-Г од јула 2015 године,
Главни пројекат рационализације конструкције погона за производњу металних делова
за склопове фармацеутских машина –од јануара 2015. године, израђен од стране „Коинг“
из Ниша, ул. Милојка Лешјанина бр 34
Главни пројекат конструкције – бр.270 од 25.03. 2015. године, урађен од стране „См.нет“ из
Београда , ул. Пунова бр 6 .
Пројекат изведеног објекта, пројеката хидротехничких инсталација израђен од стране
Биро Плуса доо, дел. бр. ПИО-28/15-Х, од нов. 2015 год.
Пројекат изведеног стања платоа, израђен од стране Биро Плуса доо, дел бр. 07-П/14,
одговорни пројектант диг. Бранислав Ковачевић, лиц.бр. 411 Ј161 15
Измена главног пројекта заштите од пожара – број 09-11/14 од новембра 2015 године,
израђен од стране Агенције за инжињеринг и консалтинг „3ГЕ Пројект“ , Крагујевац,

Светозара Марковића бр 10“, одговорни пројектант: дие Славиша Милетић бр.лиц 353 Г904
08, број уверења: 07 број 152-45/13
5. Геодетски елаборат снимање изведеног стања објекта и подземних инсталација, на
парц.кат.бр. 8802/5, КО Вршац, израђен од стране Агенције за геодетске послове Геоинжињеринг, Бела Црква ул. 1.октобар бр. 49, предмет бр.955-90/2015, новембар 2015.год.
Нови Сад, одговорни пројектант диг. Зоран Илић, лиц.бр. 02 0307 12
6.Геодетски елаборат праћења слегања новоизграђеног објекта “Производни погон за
производњу металних делова за склопове фармацеутски машина“ на парц.кат .бр. 8802/5 КО
Вршац, Нулто опажање, израђен од стране Агенције за геодетске послове Гео-инжињеринг,
Бела Црква ул. 1.октобар бр. 49, предмет бр.37/2015, септембар 2015.године, Бела Црква.
8. Потврда Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне
ситуације, Одељење за вандредне ситуације у Панчеву под 07/24/1/1 број 217-14284/15-1 од
10.12.2015.год, сходно одредбама чл.36.став2 тачка 9 Закона о заштити од пожара./“Сл.
Гласник РС“, бр.111/2009 и 20/2015/ којим није предвиђено издавање сагласности на
подобност предметног објекта на употребу,у погледу спроведености мера заштите од пожара
предвиђених у техничкој документацији, тј. Није предвиђено спровођење техничког пријема
наведеног објекта,јер предметни објекат индустријски објекат површине испод 3000 м2.
9.Пројекат изведеног објекта, пројеката хидротехничких инсталација, израђен од стране
Биро Плуса доо, дел. бр. ПИО-28/15-Х, од нов. 2015,одговорни пројектант диг Бојан
Ђорђевић, лиц. бр. 314 А156 04.
10. Изјава оверена од стране одговорних извођача радова и надзорног органа за АГ и
ВИК под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су сви материјали за које су
достављени атести стварно и уграђени и да су сви у радови и скривени радови изведени у
потпуности према одобреној пројектној документацији,од стране одговорниох извођача
диг.Бранислав Ковачевић,диг Марко Радоњић,диг. Душан Марковићод стране надзорног
органа диг Лазар Ожеговић,диа Корина Морариу Станчу и диг.Бојан Ђорђевић
11.Извештај о енергетском прегледу управног дела производног дела погона инвеститора
OFFICINA-GAME EAST DOO из Вршца ул. Беградски пут бб у Вршцу ул. Београдски пут бб
на кат.прц. 8802/5 КО Вршац од стране од „ТЕХНОРОЈЕКТ“ доо Вршац, одговорног

пројектанта дипл. инж.маш. Дане Ницуловић , бр. Лиценце ИКС 3810191 12
12. Енергетски пасош за нестамбене зграде од издатог од „ТЕХНОРОЈЕКТ“ доо Вршац
од 07.07.2015 са класом Ц.
13. Енергетски пасош за зграде друге намене које користе енергију- производни део
производног погона за израду делова за машине, инвеститора OFFICINA-GAME EAST DOO
Вршац ул. Београдски пут бб на кат.прц. 8802/5 КО Вршац од издатог од FLOW plus

Београд новембра 2015 год.број пројекта 10/2015 одговорног пројектанта инжењер
Милица М.Ђоковић ИКС бр.381-1164 14
14. Копија лиценце одговорног пројектанта диг.Слободан Самарџић ИКС 317 6378 03
15. Копија уверења Министарства унутрашњих послова о положеном стручном
испиту изадо на основу чл.32 и 38 Закона о заштити од пожара/“Сл. Гласник РС“
бр.111/09 и чл.8 Правилника о полагању стручног испита и условима за добијање
лиценце и облашћења за израду главног пројекта заштите од пожара и посебних
система заштите од пожара 07 број 152-216/12. од 12.03.2013 године
16.Овлашћење инвеститора којим овлашћује „Биро Плус „ доо Вршац Стеријина
бр.19 да заступа инвеститора пред надлежним органима управе ,да може подносити
захтеве, поднеске ,као и за израду пројектно-техничке и друге документације.
17.Копија уговора о вршењу техничког прегледа објекта од 30.10.2015
бр.01/15/ТПР између наручиоца OFFICINA-GAME EAST DOO из Вршца и извршиоца ГР
„ Пројектни Биро“ оснивача и заступника дипл.арх. Милата Роберт, као и Анекс уговора о
вршењу техничког прегледа објекта од 13.11.2015 бр.01/15/ТПР/АН.

18. Доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и израду решења; по тар.
бр. 5 Одлуке Општинским административним таксама ("Сл. лист општине Вршац", бр.
13/2009),на рачун Јавних прихода Буџета општине Вршац бр.рачина 840-742251843-73 позив
на бр. 97-54-241, у износу од 800,00 динара и по тарифном броју 5. тачка 17. Одлуке о
Општинским административним таксама и 250,00 динара по тарифном броју 1. Одлуке о
Општинским административним таксама. (укупно 1.050,00 динара).
19. Доказ о уплати Републичке административна такса за ово решење наплаћена је у укупном
износу од 344.880,00 динара по тар.бр. 170. Закона о републичким административним
таксама("Сл.гласник РС",бр......50/2011 и 70/2011...45/2015-усклађени дин.изн).
Комисија за технички преглед објекта образована од стране извршиоца ГР „ Пројектни
Биро“ оснивача и заступника дипл.арх.Милата Роберт из Вршца , који је ангажован од
стране инвеститора Officina Game East доо из Вршца решењем 01/15/ТПР од 30.10.2015
год.и Анекса уговора о вршењу тех. пријема објекта од 13.11.2015 године у следећем
саставу :
Председнике Комисије- дипл.инж.арх.,Роберт Милата,бр.лиц 300 Л478 12,бр.лиц.381 1085 13
Снежана Бакић, дипл.инж.грађ., бр.лиц. 311 3079 03 - члан –
Александар Чејић, дипл.инж.ел, бр.лиц. 350 А656 04 - члан –
Наташа Керчов, дипл.инж.маш., бр.лиц 330 2299 03 - члан –
Слободан Самарџић, број уверења МУП-а РС 07 број 152-216
Комисија за технички преглед објекта састала се на лицу места код објекта дана
23.11.2015 године,вршила технички преглед у пероду од 23.11.2015 до 30.11.2015 и то
административног дела спратности П+1 категодрија В ,класификационог броја 122012 са
процентуалним учешћем у укупној површини објекта од 26,60 %, и производног дела објекта
П+0, В категорије, класификационог броја 125103 са процентуалним учешћем у укупној
површини објекта од 73,40% и записником од 30.11.2015 године, о току и садржини техничког
пријема, у напомени уочених недостатака констатовала да се према пројектној
документацији на спрату у административном делу објекта налази просторија за одмор, где
се помоћу врата може директно изаћи на раван кров. Пошто излаз на раван кров служи ради
одржавања, врата морају бити под посебним режимом коришћења, односно морају бити
стално затворена.Ако се раван кров буде касније користио, у виду терасе мора се поставити
заштитна ограда висине 110цм, али с обзиром на мишљење Комисије да је објекат изведен у
складу са документацијом поднетом за грађевинску дозволу ,решење бр.351-708/14-IV-03,
односно са пројектом за измену решења о грађевинској дозволи,бр.351-273/15-IV-03
установљено је да је објекат завршен и да се може користити у предвиђеној намени, да
задовољава техничке стандарде и да се може издати решење о употребној дозволи за
изградњу Производног погона за производњу металних делова за склопове фармацеутских
машина.
Како је уз захтев инвеститор путем пуномоћника«БИРО ПЛУС»доо Вршац,Стеријина
бр.19,поднео сву потребну документацију,сходно одредбама члана 158. ст.3 Закона о
планирању и изградњи (“Службени 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 145/2014), применом
члана 41 - 45 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре(“Службени гласник
РС“, бр. 89/15),Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу
комисије о утврђивању подобности објекта за употребу,осматрању тла и објекта у току
грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објекта (“Службени
гласник РС“, бр. 85/15),одлучено је као у диспозитиву решења.
У складу са чл. 18 став 1 и 6 Закона о безбедности и здравља на раду /“Сл. Гласник
РС“ бр.101/2005 и 91/2015 год. / којим је регулисано да је послодавац дужан да најмање осам
дана пре почетка рада , надлежну инспекцију рада извести о почетку рада, односно

испуњеност прописаних услова у области безбедности и здравља на раду утврђује
министарство надлежно за рад на захтев послодавца ,а поступак утврђивања испуњености
прописаних услова из става 6 чл. 18 Закона прописује министар надлежан за рад.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за
архитектуру,урбанизам и градитељство у Новом Саду , у року од 8 дана од дана
достављања, а преко овог органа, таксирана са 430,00 дин. републичке административне
таксе.
Обрадио/ла
Дипл.правн.Славица Станојковић

Доставити:
1. инвеститору,/пуномоћнику/
2. грађевинској инспекцији,
3. архива
По правоснажности :
1.ЛПА – локалној самоуправи
за контролу и напату изворних
прихода
2.РГЗ-Служба за кат. неп. Вршац
3. МУП Репубике Србије
4.Министарство надлежно за рад

НАЧЕЛ НИК
Дипл.правник Наташа Тадић

