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Одељење за урбанистичко-грађевинске и имовинско-правне послове, 
решавајући по захтеву „FRESENIUS MEDIKAL CARE SRBIJA“  ДOO из Вршца 
ул. Београдски пут бб, за пријаву радова за извођење радова на реконструкцији 
дела резервног простора и промени намене  у  простор за стерилизацију, на 
основу члана 148. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 
72/2009, 81/2009, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - 
Одлука УС и 132/14 И 145/14), члана 30. и 31. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре ("Сл.гласник РС", бр. 22/2015), издаје 

 

                   П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ да је „FRESENIUS MEDIKAL CARE SRBIJA“  ДOO из 
Вршца ул. Београдски пут бб, поднео пријаву за извођење радова на 
реконструкцији дела резервног простора и промени намене  у  простор за 
стерилизацију у површини од 195,22 м2 који се налази у објекту хемијске 
индустрије–фабрике за производњу медицинских средстава, бр.2,  на кат. парц. 
бр. 8804/5  Ко Вршац, уписаној у препис листа непокретности бр. 14330 Ко. 
Вршац, у Вршцу, ул. Београдски пут  бб., на основу Решења бр. 351-245/15-IV-
03 од 21.07.2015. године. 

Инвеститор је сходно чл. 148. Закона о планирању и 
изградњи("Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука 
УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14) и чл. 30. Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре ("Сл.гласник РС", бр. 22/2015) уз пријаву 
поднео следећу документацију: 

-Решење  бр. 351-245/15-IV-03 од 21.07.2015. године. 

Датум почетка извођења радова  је 31.07.2015. године. 

Рок за завршетак грађења почиње да тече од дана подношења пријаве радова. 

Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од пет година од 
дана правоснажности решења којим је издата грађевинска дозвола, не изда  
употребна дозвола.  

Oва потврда се издаје на захтев „FRESENIUS MEDIKAL CARE SRBIJA“  
ДOO из Вршца ул. Београдски пут бб, а служиће као доказ да је инвеститор 
пријавио извођење радова на реконструкцији дела резервног простора и 
промени намене  у  простор за стерилизацију у површини од 195,22 м2 који се 
налази у објекту хемијске индустрије–фабрике за производњу медицинских 
средстава, бр.2,  на кат. парц. бр. 8804/5  Ко Вршац, уписаној у препис листа 
непокретности бр. 14330 Ко. Вршац, у Вршцу, ул. Београдски пут  бб., на основу 
Решења бр. 351-245/15-IV-03 од 21.07.2015. године. 

Обрадила: дипл.прав. Драгана Чанковић 
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