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         Општинска управа, Одељење за урбанистичко-грађевинске и имовинско-
правне послове, решавајући по захтеву Кампфер Александра из Вршца, ул. 
Првомајска бр. 17, путем пуномоћника Јелене Петров из Вршца ул. Врачарска 
бр. 19, у предмету издавања решења о измени грађевинске дозволе, на 
основу члана 8, 8ђ, у вези чл. 134. став 2. и чл. 141. Закона о планирању и 
изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, испр. 64/10-одлука Ус, 
24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14 и 
145/2014), чл. 23. и 26. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре (“Службени гласник РС“, бр. 22/2015 И 89/15), члана 5 и 8 Одлуке о 
утврђивању органа града Вршца (»Сл.лист града Вршца« бр. 1/2016), чл. 1 
Одлуке о изменама статута општине Вршац (»Сл.лист града Вршца« бр. 
4/16), члана 192. Закона о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ“ 
33/97, 31/01 и 30/10), члана 16. Одлуке о организацији Општинске управе 
(“Службени лист општине Вршац“ 2/09) и члана 136. Закона о општем 
управном поступку (“Службени гл.РС“ бр. 18/2016), доноси  
   

 
        Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о измени решења о  грађевинској дозволи 
 
 У решењу о грађевинској дозволи бр. 351-262/13-IV-03 од 25.10. 2013 
године, издатом од стране Одељења за урбанистичко-грађевинске и 
имовинско-правне послове општине Вршац,  врши се следећа измена: 
          Уместо инвеститора Кампфер Ибољке из  Вршца ул. Првомајска бр. 17, 
нови инвеститор jе Кампфер Александар из Вршца, ул. Јована Стерије 
Поповића бр. 26. 
         Решење из става 1. овог решења у осталим деловима остаје 
непромењено. 

   О б р а з л о ж е њ е  
  
 Кампфер Александар из Вршца, ул. Првомајска бр. 17, путем 
пуномоћника Јелене Петров из Вршца ул. Врачарска бр. 19, поступајући у 
складу са чл. 17. став 4. Правилника о спровођењу обједињене процедуре 
електронским путем (“Службени гласник РС“, бр. 113/2015 и 96/2016), а по 
закључку овог органа бр. РОП-ВРС-23276-ЦПИХ-1/2016, завод. бр. 351-
357/17-IV-03 од 08.08. 2017 године, поднео је нов усаглашен захтев бр. РОП-
ВРС-24104-ЦПА-1/2017 завод.бр. дана 10.08. 2017. године и отклонило у 
законом предвиђеном року све недостатке за издавање решења о промени 
инвеститора из диспозитива овог решења 
  
  Уз захтев за издавање решења за измену решења о грађевинској 
дозволи услед промене инвеститора, странка је приложила: 



         Потврда о пријему захтева за издавање грађевинске дозволе (pdf) 

Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту (Уплате пореза.pdf) 

Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту (РГЗ- подаци катастра 
непкретностi.pdf) 

Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање 
грађевинске дозволе (Taksa CEOP.pdf) 

Доказ о уплати административне таксе за издавање грађевинске дозволе 
(Републичка административна такса.pdf) 

Доказ о уплати накнаде за израду грађевинске дозволе (Општинска 
административна таксa.pdf) 

Остала документа захтева за издавање грађевинске дозволе (Захтев за 
измену ГД.pdf) 

Остала документа захтева за издавање грађевинске дозволе (Грађевинска 
дозвола 2013.год. pdf) 

Пуномоћје за подношење захтева за грађевинску дозволу (Пуномоћ.pdf) 

Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту (Уговор о поклону.pdf) 

Пројекат за грађевинску дозволу (Елаборат енергетске ефикасности.pdf) 

Пројекат за грађевинску дозволу (Пројекат електрицних инсталација.pdf) 

Пројекат за грађевинску дозволу (Пројекат инсталација водовода и 
канализације.pdf) 

Пројекат за грађевинску дозволу (Пројекат архитектуре.pdf) 

           Обавезује се инвеститор да плати укупну висину таксе и накнаду за 
услугу РГЗ СКН Вршац у износу од 891,00 динара, на рачун 840-742323843-92 
позв на бр.  97 54241, за прибављање Листа непокретности по службеној 
дужности.              
           Како је инвеститор уз захтев за измену решења  о грађевинској дозволи 
услед промене инвеститора поднео сву потребну документацију из члана  
141. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
81/09, испр. 64/10-одлука Ус, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука 
УС, 98/13 одлука УС, 132/14 и 145/2014), чл. 23. и 26. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре (“Службени гласник РС“, бр. 22/2015 И 
89/15), решено је као у диспозитиву овог решења. 

          Републичка административна такса наплађена је у износу од 800,00 
динара, Општинска административна такса наплађена је у износу од 65000 
динара и накнада ЦЕОП  наплаћена је у износу од 3.000,00 динара  

           Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана 
пријема истог Покрајинском секретаријату за eнергетику, градитељство и 
саобтраћаj у Новом Саду. 
         Жалба се подноси путем овог органа непосредно, писмено или усмено 
на записник или непосредно другостепеном органу, таксирана са 430,00 
динара административне таксе. 
 
Обрадио: Јовица Петроман 

 



                                                                            Н А Ч Е Л Н И К 
                                        дипл.инж.грађ. Зорица Поповић 

 
 
                               

Доставити: 
1. Kампфер Александар из Вршца, 
 ул. Првомајска бр. 17, путем 
 пуномоћника Јелене Петров из Вршца 

2. Маринков Бранку, Вршац   
ул. Х. Пинкија бр. 140, 
3. у списе предмета бр. 351-302/96- IVа 
4. Архиви. 
 
 


