
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство
Број предмета: ROP-VRS-9550-ISAW-1/2022
Заводни број: 351-132/2022
Датум: 05.04.2022. године
Трг Победе 1, Вршац, Србија

 

ГРАД ВРШАЦ, решавајући по захтеву Славица Јокановић, ЈМБГ: 1611970877528, Гудурички пут бб, Вршац, Вршац, поднетог преко
пуномоћника Срђан Предић, ЈМБГ: 3007973870020, Сутјеска 18, Вршац, за издавање решења о одобрењу за извођење радова, на
основу члана 6. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, бр. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 - др. закон и 62/17), чл. 8ђ. и 145. Закона о
планирању и изградњи (,,Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и члана 28.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС”, број 68/19), и члана 3.
Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врстио
бјеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и
садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежан орган спроводи („Службени гласник
РС“, број 2/19), члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) члана 17. Одлуке о организацији
Градске управе (“Службени лист Града Вршца“ бр. 20/2016) руководилац одељења Зорица Поповић, по овлашћењу начелника
Градске управе број: 031-23/2020-IV-03 од 01.03.2020. године, доноси:

РЕШЕЊЕ

 

Одбацује се захтев Славица Јокановић, ЈМБГ: 1611970877528, Гудурички пут бб, Вршац, Вршац, поднетог преко пуномоћника
Срђана Предића, ЈМБГ: 3007973870020, Сутјеска 18, Вршац, за извођење радова на  изградњи помоћног објекта за смештај
пољопривредних машина и алата на катастарској парцели Вршац 25659/1 Ритишевско Поље бб због неиспуњености формалних
услова.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Славица Јокановић, ЈМБГ: 1611970877528, Гудурички пут бб, Вршац, Вршац, преко пуномоћника Срђанa Предићa, ЈМБГ:
3007973870020, Сутјеска 18, Вршац, поднела је захтев за издавање одобрења за извођење радова, на изградњи помоћног објекта
Пр+0, (капацитет:) 459.00 m2.

Увидом у достављену документацију утврђено је да нису испуњени следећи услови:

Пројектно техничка документација идејног пројекта и главне свеске бр.техн.дн: 0103/22 ИДП од марта 2022.године,
урађена од стране „АГ Пројект“ Вршац, за изградњу помоћног објекта-хале, у Вршцу, потес „Ритишевско поље“, на
парцели кат.бр.25659/1 у КО Вршац, НИЈЕ комплетна из разлога што у графичком делу документације, недостаје
ситуациони план са диспозицијом објекта.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Ако подносилац захтева у року од десет дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на
интернет страници надлежног органа поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију
поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу.

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 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).

Обрадила 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


