
       РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
         ГРАД ВРШАЦ 
       ГРАДСКА УПРАВА 
Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство  
Број: ROP-VRS-29852-ISAW-1/2018 
Заводни бр. 351-391/2018-IV-03 
        Дана: 09.10. 2018. год. 
       Вршац, Трг победе бр. 1 
              Тел: 800-546 
 
 

Градска управа, Одељење за просторно планирање, урбанизам и 
грађевинарство, решавајући по захтеву Ћетковић Томислава из Вршца ул. 
Сремска бр. 17, коју заступа пуномоћник Буквић Стефан из Вршца, ул. 
Кајмаћкаланска бр. 16, у предмету издавања решења на основу члана 8., 8ђ. и 
145. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 
24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС  132/14 и 
145/14)-у даљем тексту: Закон, члана 28. и 29. Правилника о спровођењу 
обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник РС“, бр. 
113/2015. 96/2016 и 120/17)-у даљем тексту: Правилник, члана 136. Закона о 
општем управном поступку (“Сл.гл.РС“ бр. 18/2016), чл. 3 Одлуке о давању 
пословног простара у закуп (»Сл.лист општине Вршац“ бр. 4/16) и чл. 5 и 8 
Одлуке о утврђивању органа града Вршца (»Сл.лист града Вршца« бр. 1/2016) и 
чл. 1 Одлуке о изменама статута општине Вршац (»Сл.лист града Вршца« бр. 
4/16), члана 17 Одлуке о организацији Градске управе (“Службени лист града 
Вршац“ 20/16),  доноси 

 

                   Р Е Ш Е Њ Е 

I ОДОБРАВА СЕ  ИНВЕСТИТОРУ ЂЕТКОВИЋ ТОМИСЛАВУ ИЗ 
ВРШЦА, УЛ. СРЕМСКА БР. 17, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ 
ОДРЖАВАЊУ ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ БР. 1, СПРАТНОСТИ П+0 
ПОВРШИНЕ 92 М2, У ВРШЦУ УЛ. СРЕМСКА БР. 17, НА КАТ. ПАРЦ.БР. 7458 
КО ВРШАЦ. 

II  САСТАВНИ ДЕО ОВОГ РЕШЕЊА ЈЕ: 

• Технички опис и предмер радова од 04.10 2018 године, урађенн од 
стране  дипл.инж.грађ. Ксеније Мујабашић.  

                                         О б р а з л о ж е њ е 

       Инвеститор Ћетковић Томислав из Вршца ул. Сремска бр. 17, путем 
пуномоћника Буквић Стефана из Вршца, ул. Кајмачкаланска бр. 16, поднео је  захтев 
бр. ROP-VRS-29852-ISAW-1/2018 дaнa 08.10. 2018 године, за издавање решења на 
инвестиционом одржавању објекта из диспозитива овог решења.  

Уз захтев инвеститор је приложио: 

Докази о уплатама (pdf) 

Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање решења у складу са чланом 145. 
Закона (pdf) 

Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту (pdf) 

Доказ о уплати накнаде за издавање решења у складу са чланом 145. Закона (pdf) 

Технички опис и попис радова (pdf) 

Технички опис и попис радова (pdf) 
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Технички опис и попис радова (pdf) 

Технички опис и попис радова (pdf) 

          Увидом у ЛН.бр. 11623 КО Вршац, констатује се да је породична стамбена 
зграда бр. 1, спратности П+0, у Вршцу ул. Сремска бр. 17, на парц.бр. 7458 у  својини  
Ћетковић Томислава из Вршца ул. Сремска бр. 17. 

Како је инвеститор уз захтев за издавање решења приложио сву 
потребну документацију  из члана 145. Закона решено је као у диспозитиву овог 
решења.  

Инвеститори подносе пријаву радова органу који је издао решење у 
складу са чл.145. Закона најкасније осам дана пре почетка извођења радова у 
смислу чл.148.Закона о планирању и изградњи а у вези са чл. 31. Правилника.   

           Републичка административна такса наплађена је у износу од 710,00 динара, 
градска административна такса наплађена је у износу од 650,00 динара и накнада 
ЦЕОП  наплаћена је у износу од 2.000,00 динара. 
 Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана 
пријема истог Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај 
у Новом Саду. 

          Жалба се подноси путем овог органа непосредно, писмено или 
усмено на записник или непосредно другостепеном органу, таксирана са 480,00 
динара административне таксе. 

 

Обрадио: Јовица Петроман 

      Дамир Средић                                           НАЧЕЛНИК  
                        дипл.инж.грађ. Зорица Поповић 
                                                                                           

Доставити: 

            1.Инвеститорима, путем пуномоћника, 

             2. Грађевинској инспекцији. 

3. Архиви градске управе. 
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