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    Градска управа, Одељење за просторно планирање урбанизам и 
грађевинарство, решавајући по захтеву Града Вршца, Трг победе 1, у поступку 
издавања решења о грађевинској дозволи, на основу чланова 8, 8ђ и 145. Закона о 
планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13 
- Одлука УС и 50/13 - одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 
и 37/2019 - у даљем тексту: Закон), члана 27. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник РС“, бр. 68/2019 - у 
даљем тексту Правилник), члана 136. Закона о општем управном поступку 
(“Службени гласник РС“ бр. 18/2016) и члана 17. Одлуке о организацији Градске 
управе (“Службени лист Града Вршца“ бр. 20/2016)  доноси 
 
 
                           РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИJA СЕ захтев инвеститора Града Вршца, Трг победе 1, број: ROP-VRS-
31309-ISAWA-1/2019, Заводни бр: 351-403/19-IV-03, за издавање захтева за измену 
решења о одобрењу за извођење радова, на  кп. бр. 5680/3 КО Вршац. 

 

            О б р а з л о ж е њ е 

 

Град Вршца, Трг победе 1, поднео је дана 11.10.2019. године, захтев заведен код 
градске управе под бр. 351-403/19-IV-03, бр. ЦЕОП-а: ROP-VRS-31309-ISAWA-
1/2019, за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи 
објекта, ближе описаног у диспозитиву овог решења    

      Уз захтев за издавање решења о грађевинској дозволи, инвеститор је приложио: 

 
- Доказ о уплати административне таксе за издавање решења у складу са 
чланом 145. Закона (Izvod za skeniranje Olga Petrov pot .pdf). 
 

     По пријему захтева за измену решења којим се одобрава извођење радова, 
ово одељење је утврдило следеће: у прегледу захтева наведено је да се тражи 
промена намене без извођења грађевинских радова из чега произилази да је захтев 
погрешно поднет. За извођење радова наведених у захтеву потребно је прибавити 
решење о одобрењу извођења радова по члану 145.Закона  - промена намене без 
извођења грађевинских радова а не решење за измену решења о одобрењу за 
извођење радова, уз захтев није приложено овлашћење за поступање у поступцима 
који се воде преко ЦЕОП-а. 

      Чланом 8ђ. и чланом 17. Правилника прописано је да по пријему захтева за 
издавање грађевинске дозволе надлежни орган у складу са законом проверава 
испуњеност формалних услова за поступање по захтеву и то: надлежност за 



поступање по захтеву, односно пријави; да ли је као подносилац захтева означен 
инвеститор, односно један од суинвеститора  или финансијер, да ли је захтев поднет 
у прописаној форми и да ли садржи све прописане податке; да ли је уз захтев, 
односно приложена документација прописана овим законом и подзаконским актима 
донетим на основу закона; да ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане 
накнаде, да ли су подаци наведени у изводу из пројекта, који је саставни део захтева 
за издавање грађевинске дозволе, у складу са издатим локацијским условима. 

    Чланом 134. став 2. Закона о планирању и изградњи, прописано је да се 
поверава јединицама локалне самоуправе издавање грађевинских дозвола за 
изградњу објеката који нису одређени у чл. 133. истог закона. 

     Имајући у виду напред наведене чињенице, надлежни орган је утврдио да 
нису испуњени услови за доношење решења о грађевинској дозволи те је донета 
одлука као у диспозитиву овог решења. 

     Поука о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба у року 
од 8 (осам) дана од дана пријема истог Покрајинском секретаријату за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај  у Новом Саду. Жалба се подноси путем овог органа 
кроз Централни информациони систем Агенције за привредне регистре (ЦИС) 
таксирана са 480,00 динара републичке административне таксе. 

 
Обрадио: дипл.прав. Панчевац Милица 
 

Доставити: 

1. Инвеститору путем пуномоћника. 

2. Грађевинској инспекцији. 

3. Архиви. 

 

 

 

 

 

 

до  Н А Ч Е Л Н И К 
дипл.инж.грађ. Зорица Поповић 


