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    Градска управа, Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, 
решавајући по захтеву , кога 
заступа пуномоћник Велковски Зоран из Вршца ул. Гудурички пут бр. бб, у предмету 
захтева за остале поступке на основу члана 8ђ. 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, 37/2019 и 9/2020 -у 
даљем тексту: Закон)  и члана 17. Одлуке о организацији Градске управе (“Службени 
лист општине Вршац“ 20/2016)  доноси 
 
 
 

                      РЕШЕЊЕ 
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев  за 
остале поступке бр.  ROP-VRS-14781-GR-6/2020 поднет дана 27.06.2020.године,  јер исти 
није поднет у прописаној форми и не садржи све прописане податке. 

 
 

                          О б р а з л о ж е њ е 

  Дана 27.06.2020.године  , 
поднео је, путем  пуномоћника Велковски Зоран из Вршца ул. Гудурички пут бб,  захтев 
за остале поступке. 

     Увидом у преглед захтева утврђено је да уз захтев приложен доказ о уплати 
накнаде за ЦЕОП од 18.09.2019.год.у износу од 500,оо динара; Снимак темеља, 
Пуномоћје и Захтев за исправку грађевинске дозволе због категорије објекта.   
           Обзиром да захтев није поднет у прописаној форми, да уз захтев није приложена 
документација прописана законом и подзаконским актима донетим на основу закона да 
није приложен доказ о уплати прописаних административних такси и накада,  односно да 
није ни јасан захтев и намера подносиоца захтева,  то је на основу члана 8ђ. Закона 
донета  одлука  као у диспозитиву. 
       Поука о правном леку: Против овог решења може се изјавити приговор 
надлежном органу - Градском већу града Вршца, кроз ЦИС у року од 3 ( три ) дана од 
дана достављања, таксирана са 350,00 динара административне таксе, на рачун бр. 840-
742251843-73 позив на бр. 54 241 по тарифном броју 2. Одлуке о Општинским 
административним таксама („Сл. лист Општине Вршац“, бр. 13/2009). 
 
Обрадила: Драгана Чанковић 

Доставити: 

1. Инвеститору 

2. Грађевинској инспекцији. 

3. Архиви. 

 

 

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




