
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД ВРШАЦ 
ГРАДСКА УПРАВА 
Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство 
Број предмета: ROP-VRS-1288-CPA-16/2022 
Заводни број: 351-305/2022 
Датум: 08.07.2022. године 
Трг Победе 1, Вршац, Србија

ГРАД ВРШАЦ, решавајући по захтеву ELEKTROTEHNIČKO PREDUZEĆE TEHNIKA
AKCIONARSKO DRUŠTVO, VRŠAC, Матични број: 08113114, ПИБ: 102084935,
ДОСИТЕЈЕВА 11, Вршац, Вршац, за измену решења о грађевинској дозволи ГРАД ВРШАЦ,
ROP-VRS-1288-CPIH-12/2020 од 05.06.2020 године на основу члана 142.... Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), члана 26….
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени
гласник РС“, бр. 68/19), и члана 136.... Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, бр. 18/16), доноси:

 

РЕШЕЊЕ

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора ELEKTROTEHNIČKO PREDUZEĆE TEHNIKA
AKCIONARSKO DRUŠTVO, VRŠAC, Матични број: 08113114, ПИБ: 102084935,ДОСИТЕЈЕВА
11, Вршац, Вршац, за издавање решења о измени грађевинске дозволе број ROP-VRS-
1288-CPA-16/2022 од 08.07.2022. године којим се дозвољава извођење радова Изградња
новог објекта, 4134.23 m2, као непотпун неблаговремен/због неиспуњености формалних
услова.

 

О б р а з л о ж е њ е

ГРАДУ  ВРШЦУ,  инвеститор ELEKTROTEHNIČKO PREDUZEĆE TEHNIKA AKCIONARSKO
DRUŠTVO, VRŠAC, ДОСИТЕЈЕВА 11, Вршац, Вршац, поднео је кроз ЦИС захтев за измену
решења о грађевинској дозволи ГРАД ВРШАЦ бр. ROP-VRS-1288-CPIH-12/2020 од
05.06.2020 године

Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да за поступање по захтеву нису
испуњени следећи формални услови:

"U izvodu iz projekta sa glavnom sveskom, nisu navedeni razlozi, odnosno u čemu se sastoji
izmena građevinske dozvole propisanim čl.60 stav 1. i stav 2 Pravilnika o sadržini, načinu i
postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta (
„Sl.glasnik RS“ br.73/2019)."

На основу овако утврђеног чињеничног стања, имајући у виду да за поступање по захтеву
нису испуњени формални услови предвиђени Законом и Правилницима, то су се у смислу
члана 8ђ.и 135. Закона и члана 17.и 18. Правилника, стекли услови за примену цитираних
прописа те је одлучено као у диспозитиву.



Ако подносилац захтева у складу са чл. 18. ст. 4. Правилника у року од 30 (тридесет) дана
од дана објављивања решења на интернет страници овог органа, поднесе нов, усаглашен,
захтев и поступи по горе изнетим примедбама, не доставља се документација поднета уз
захтев који је одбачен за доношење решења за издавање грађевинске дозволе.

Чланом 18. став 5. Правилника регулисано је да подносилац захтева може само једном
искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања 
документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне
таксе, односно накнаде.

Поука о правном леку: Против овог закључка може се изјавити приговор надлежном органу -
Градском већу Града Вршца 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).

Обрадио: дипл.прав. Драгана Чанковић 
Лице које је извршило проверу и оцену техничке документације: 
дипл.инж.арх. Моника Леган

Доставити: 
1. Инвеститору 
2. Грађевинској инспекцији. 
3. Архиви.

РУКОВОДИЛАЦ
дипл.грађ.инж. Зорица Поповић


