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ГРАД ВРШАЦ , решавајући по усаглашеном захтеву инвеститора Златиборa
Станковa, ЈМБГ: 0411961870011, СТЕРИЈИНА 22, Вршац, Вршац, за издавање
грађевинске дозволе... на основу члана 135.... 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 18….
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), 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 Златиборa Станковa, ЈМБГ: 0411961870011, ул.
Стеријина бр. 22, Вршац, за изградњу новог објекта, који је намењен становању,
зида се од опекарског блока на армираним темељима, у дрвеној кровној
конструкцији са свим прикључцима по техничким условима надлежних
дистрибутера, (капацитет:) 299.98 m2, за издавање грађевинске дозволе, због
неиспуњености формалних услова.

О б р а з л о ж е њ е

Инвеститор Златибор Станков, СТЕРИЈИНА 22, Вршац, Вршац, поднео је кроз ЦИС
усаглашени захтев за извођење радова на изградњи стамбeног објекта  

Увидом у достављени захтев и прилоге утврђено је да за поступање по захтеву нису
испуњени формални услови, те је исти одбачен закључком бр. ROP-VRS-16683-CPI-
1/2022 од 14.06.2022. године. Инвеститор је затим дана 04.07.2022. године, поднео
усаглашени захтев.

Увидом у достављени усаглашени захтев и прилоге, утврђени су следећи
недостаци:

-Захтев није повезан са локацијским условима број: ROP-VRS-32925-LOCH-
2/2021 од 18.10.2021. године.

На основу утврђеног стања......, те је одлучено као у диспозитиву.



Поука о правном леку: Против овог решења 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 3. Одлуке о Градским административним
таксама („Сл. лист Општине Вршац“, бр. 16/2019).

 

Обрадио: дипл.прав. Панчевац Милица

Лице које је извршило проверу и оцену техничке документације:

дипл.инж.арх. Моника Леган

Доставити:

1.    Инвеститору

2.    Грађевинској инспекцији.

3.    Архиви.

 

                                                                                                 РУКОВОДИЛАЦ

                                                                                     дипл.инж.грађ. Зорица Поповић


