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Одељење за урбанистичко-грађевинске и имовинско-правне послове Општинске 

управе Општине Вршац, на основу чл. 16. Одлуке о организацији општинске управе 
("Службени лист општине Вршац" 2/09), члана 145. 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 и 145/14), члана  192. Закона о општем управном 
поступку (“Службени лист СРЈ“ 33/97, 31/01 и 30/10), решавајући по захтеву ЈП 
«ВАРОШ» из Вршца, ул. Дворска бр.10а,  за извођење радова на текућем одржавању 
каналске мреже и водопривредних објеката,  доноси:  

 
 
                                            Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 
 

ОДБИЈА СЕ захтев Општине Вршац из Вршца, ул. Трг Победе бр. 1, а за 
потребе ЈП «ВАРОШ» из Вршца, ул. Дворска бр.10а за издавање решења за извођење 
радова на текућем одржавању каналске мреже и водопривредних објеката у Вршцу и 
насељеним местима Општине Вршац,  јер се ради о извођењу радова за које није 
потребно прибавити акт надлежног органа, сходно члану 144. 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 и 145/14). 

 
 
                                       О б р а з л о ж е њ е 

 
ЈП «ВАРОШ» из Вршца, ул. Дворска бр.10а, поднела је дана 29.05.2015. године 

под бр. 351-135/15-IV-03, Одељењу за урбанистичко-грађевинске и имовинско-правне 
послове Општинске управе Општине Вршац, захтев за издавање решења за извођење 
радова на текућем одржавању каналске мреже и водопривредних објеката у Вршцу и 
насељеним местима Општине Вршац.     

       

Уз захтев је приложен: 
 

 Технички опис и попис радова бр. 214/9 од 29.05.2015.год. 
 

Члан 144. 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 и 
145/14) прописује да: „Посебна врста објеката, односно радова за које није потребно 
прибављати акт надлежног органа за градњу, односно акт за извођење радова јесу: 
радови на текућем одржавању објекта или стана“. 

Разматрајући поднет захтев и приложену документацију, ово Одељење је 
нашло да се ради о извођењу радова за које није потребно прибавити акт надлежног 
органа, а сходно чл.144. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 
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72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС и 50/13 - одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 
132/14 и 145/14). 

Ослобођено плаћања такси према чл. 18. став 1. Закона о Републичким 
административним таксама ("Сл. гласник РС" бр, 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 
5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013 и 57/2014) и 
према чл. 15 Oдлуке о Општинским административним таксама ("Сл. лист Општине 
Вршац" бр. 13/09). 

             Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за 
архитектуру, урбанизам и градитељство у Новом Саду у року од 15 дана од дана 
достављања истог. Жалба се предаје путем овог Одељења непосредно писмено или 
се саопштава усмено на записник или шаље препоручено са 430,00 динара 
административне таксе. 

 
Обрадила: дипл.прав. Драгана Чанковић 
                                                                                                     Н А Ч Е Л Н И К 
Доставити:                                                                         дипл.прав. Наташа Тадић 
 

1. ЈП «Варош», Дворска 10а 
2. Грађевинској инспекцији   
3. Архиви   


