
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД ВРШАЦ 
ГРАДСКА УПРАВА 
Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство 
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Датум: 12.07.2022. године 
Трг Победе 1, Вршац, Србија

ГРАД ВРШАЦ, решавајући по захтеву Вељко Станишић, ЈМБГ: 0709969191597,
ПРВОМАЈСКА 49Б, Вршац, Вршац,  за издавање грађевинске дозволе (врста радова:)
Реконструкција постојећег објекта, (намена објекта:) Објекат је намењен становању,два
фасадна зида се задржавају остали се зидају од блока, замењује се постојећа таваница
ферт таваницом и дограђује се спрат и поткровље. Кровна конструкција је дрвена а
фалцован цреп је покривач. Прикључци на инфраструктуру извршиће се према условима
надлежног дистрибутера., (капацитет:) 247.51 m2, на основу чланова 8, 8ђ и 135. у вези са
чланом 134. став 2. 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, 9/2020 и 52/2021 -у даљем тексту: Закон), члана 18.став
1. Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским путем (“Службени
гласник РС“, бр. 68/2019 - у даљем тексту: Правилник) и члана 17. Одлуке о организацији
Градске управе (“Службени лист општине Вршац“ 20/2016), руководилац одељења Зорица
Поповић по овлашћењу начелника Градске управе Вршац, 031-23/2020-VI од
01.03.2020.године, доноси:

 

РЕШЕЊЕ

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Вељко Станишић, ЈМБГ: 0709969191597, 
ПРВОМАЈСКА 49Б, Вршац, Вршац, за издавање грађевинске дозволе за изградњу (врста
радова:) Реконструкција постојећег објекта, (намена објекта:) Објекат је намењен
становању,два фасадна зида се задржавају остали се зидају од блока, замењује се
постојећа таваница ферт таваницом и дограђује се спрат и поткровље. Кровна конструкција
је дрвена а фалцован цреп је покривач. Прикључци на инфраструктуру извршиће се према
условима надлежног дистрибутера., (капацитет:) 247.51 m2, због неиспуњености
формалних услова.

 

О б р а з л о ж е њ е

Инвеститор Вељко Станишић, ПРВОМАЈСКА 49Б, Вршац, Вршац, поднео је кроз ЦИС
захтев за извођење радова на изградњи (врста радова:) Реконструкција постојећег објекта,
(намена објекта:) Објекат је намењен становању,два фасадна зида се задржавају остали се



зидају од блока, замењује се постојећа таваница ферт таваницом и дограђује се спрат и
поткровље. Кровна конструкција је дрвена а фалцован цреп је покривач. Прикључци на
инфраструктуру извршиће се према условима надлежног дистрибутера., (капацитет:) 247.51
m2,

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе приложени су:

Геодетски снимак постојећег стања
Доказ о уплати
Извод из пројекта за грађевинску дозволу
Сагласност Адријана Менгера
Пројекат за грађевинску дозволу
Пуномоћје
Услови за пројектовање и прикључење (електрична енергија и/или транспорт гаса)

Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да за поступање по захтеву нису
испуњени следећи формални услови прописани чл. 17. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем:

grafički deo izvoda iz projekta nije urađen prema čl.33 stav 3.tačka 4,.podtačka 1-5. Pravilnika o
sadržini i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacijeprema klasi i nameni
objekata. 1) Grafički prilozi, koji zavisno od vrste i klase objekta sadrže situacione planove u
odgovarajućoj razmeri, sa prikazanim položajem i gabaritom objekta, koji sadrže broj katastarske
parcele na kojoj se objekat nalazi i brojeve susednih katastarskih parcela, građevinske linije ili
granice građenja, regulacione linije, dimenzije gabarita objekta, udaljenost od susednih parcela i
susednih objekata, karakteristične apsolutne i relativne visinske kote, i to po pravilu u formi
sledećih prikaza: (1) situacioni plan sa osnovom krova, sa prikazom mesta izlaska na krov, koji
sadrži i: podatak o spratnosi i visni objekta, apsolutne i relativne kote javne saobraćajne površine
sa koje se pristupa objektu (pešački i kolski pristup), apsolutne i relativne kote koje definišu visine
objekta zadate lokacijskim uslovima; (2) situaciono-nivelacioni plan sa osnovom prizemlja, koji
sadrži i: prikaz veze objekta i terena (rampe, stepeništa i sl.), projekcije nadzemnih i podzemnih
delova objekta, prikaz zelenih i ostalih slobodnih površina, apsolutne i relativne kote javne
saobraćajne površine sa koje se pristupa objektu (pešački i kolski pristup), apsolutne i relativne
kote nivelacije terena, apsolutne i relativne kote prizemlja, ulaza i pristupa ulazu u objekat; (3)
situacono-nivelacioni plan sa prikazom saobraćajnog rešenja koji sadrži i: prikaz načina i tokova
priključenja na javni put, prikaz površina za mirujući saobraćaj i interventni pristup, apsolutne i
relativne kote javne saobraćajne površine sa koje se pristupa objektu (kolski pristup), apsolutnu i
relativnu kotu ulaska u garažu (ukoliko garaža postoji); (4) situacioni plan sa prikazom sinhron-
plana instalacija na parceli, koji sadrži prikaz priključaka na javnu komunalnu i drugu infrastrukturu
uz navođenje kapaciteta, odnosno dimenzija priključka; (5) osnova etaže na kojoj je obezbeđen
pristup svetlarniku, u slučaju da taj pristup nije obezbeđen iz zajedničkog prostora u prizemlju.
Sadržaji prikaza navedeni u stavu 3. tačka 4) podtač. od (1) do (5) ovog člana se mogu
kombinovati i prikazati na manjem broju grafičkih priloga, isključivo na način koji omogućava
pregledan prikaz i sagledavanje svih navedenih sadržaja.

Увидом у приложену сагласност оверену од стране јавног бележника под бр. УОП-IV: 710-
2021 утврђено је да иста није потпуна односно да се односи на сагласност за изградњу на
темељима постојећег стана а не и на доградњу постојећег стана, постојеће спратности П+0 
у нову спратност П+1+Пк.  

Обзиром на напред наведено, а имајући у виду да инвеститор није поднео документацију
прописану Законом и Правилником, то је применом члана 8, 8ђ. чл. 135. Закона и чл. 18.
Правилника, донета одлука као у диспозитиву.



Ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана објављивања решења на интернет
страници надлежног органа, поднесе нов, усаглашен, захтев и отклони све недостатке, не
доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа
административне таксе за и накнаде наведене у чл. 16 став.2 тачка 3) Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.

Ако надлежни орган у поступку по захтеву не одобри изградњу објекта, подносилац захтева
има право на повраћај републичке административне таксе за доношење решења, наведене
у члану 16. став 2. тачка 3) Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем, односно да ту таксу употреби у поновљеном поступку.

Ако уз усаглашени захтев подносилац достави измењен документ у односу на документ који
је већ доставио уз одбачени захтев, надлежни орган ће поступати по том измењеном
документу.

Ако због измењеног документа наступи додатни формални недостатак који је разлог за
одбацивање захтева, подносилац не може поново користити право из чл.18. став 4.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.

Уколико надлежни орган, у решењу којим је одбацио захтев, није навео све недостатке,
односно разлоге за одбацивање тог захтева, а усаглашени захтев одбаци из разлога који
нису наведени у решењу у складу са којим је усаглашавање извршено, подносилац захтева
има право на поновно усаглашавање захтева без поновног достављања већ поднете
документације и без поновног плаћања административне таксе за подношење захтева и
накнаде из чл. 16. Став 2. тачка 3) Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем.

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 Градским административним таксама („Сл.
лист Града Вршца“, бр. 16/2019).

Обрадио: дипл.правник 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

 

 


