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         Градска управа, Одељење за просторно планирање, урбанизам и 
грађевинарство, на основу чланова 8, 8ђ. и 142. а у вези члана 134. став 2.  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, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020-у даљем тексту: Закон ), чл. 23.- 26. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путeм 
(“Службени гласник РС“, бр. 68/2019-у даљем тексту Правилник), члана 17. Одлуке о 
организацији Градске управе (“Службени лист Града Вршца“ бр. 20/2016) и члана 
136. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник РС“ бр. 18/2016 и 
95/2018), решавајући по захтеву инвеститора ТЕХНИКЕ АД  Вршац, ул. Доситејева 
бр. 11, кога заступа Кузман Туркоане,  директор, у поступку издавања решења о 
измени решења о грађевинској  дозволи,  начелник одељења Зорица Поповић по 
овлашћењу начелника Градске управе Вршац, 031-4/2017-VI  од 01.01.2017.године 
доноси   
 
 
 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 
О ГРАЂЕВИНСКОЈ 

                            ДОЗВОЛИ 
 
 

I ДОЗВОЉАВА СЕ ИНВЕСТИТОРУ ТЕХНИКА АД  ВРШАЦ, УЛ. ДОСИТЕЈЕВА БР. 
11, ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ БРОЈ: ROP-VRS-1288-CPI-
6/2018, ЗАВОДНИ БР. 351-10/18-IV-03 ОД 19.01.2018.ГОДИНЕ, КОЈИМ СЕ 
ДОЗВОЉАВА ИЗГРАДЊА ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ  ОБЈЕКТА – 
ЛАМЕЛА 1 И ЛАМЕЛА 2 И ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА – ГАРАЖЕ НА КАТ. ПАРЦ. БР.  
7835, ПОВРШИНЕ 1954М2  УПИСАНЕ У ЛН БР. 14814 КО ВРШАЦ,  У  ВРШЦУ,  У  
УЛИЦИ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА БР.22 И 22А, ЗБОГ ИЗМЕНА НАСТАЛИХ У ТОКУ 
ИЗГРАДЊЕ ПРЕДМЕТНОГ ОБЈЕКТА А КОЈЕ СУ ОПИСАНЕ У ИЗВОДУ ИЗ 
ПРОЈЕКТА БР. E: 03/2020 PGD од маја 2020.године ИЗРАЂЕНОГ ОД СТРАНЕ “MB 
PROJEKT” D.O.O. NOVI SAD, УЛ. КРАЉА АЛЕКСАНДРА БР.14  НА СЛЕДЕЋИ 
НАЧИН:  
У грађевинској дозволи Бр.351-10/18-ИВ-03, од 19.01.2018. године била је 
наведена само парцела број 7835 КО Вршац на адреси Бранка Радичевића број 
22 и 22 а, површине 1.954 м². У међувремену инвеститор "Техника” АД купио је 
парцелу број 7838 КО Вршац у улици Бранка Радичевића број 20а, површине 
245 м². Урађено је спајање напред наведених парцела и на тај начин је 
формирана катастарска парцела број 30673 КО Вршац укупне површине 2.199 
м². - Препарцелација је урађена у мају 2018. године према Елаборату геодетских 
радова спајања суседних парцела бр. 179/2019, од маја 2019. године и према 
предлогу спајања катастарских парцела који је урадио ГЕОРАД ДОО, Панчево, 
09.05.2019. год (предмет бр: 955-115-12338/2019) - Оделење за просторно 
планирање урбанизам и грађевинарство је издало сагласност за спајање 
суседних парцела бр. 7835 и 7838 к.о. Вршац дана 15.05. 2019. год. (бр. 350-
29/2019-19-ИВ-03).У грађевинској дозволи Бр.351-10/18-ИВ-03, од 
19.01.2018.године објекат је био спратности П+2, док је према новим 



локацијским условима број 353-68/2020-ИВ-03 од 23.04.2020. спратности 
По+П+2. У подруму Ламеле 1 предвиђена су гаражна места, техничке и 
заједничке просторије, док су у подруму Ламеле 2 предвиђене станарске 
оставе, заједничке и техничке просторије. Силазак у подрум Ламеле 1 преко 
ауто рампе и постоји топла веза са стамбеним делом објекта преко степеништа 
и лифта. Ламела 2 је повезана са подрумом степеништем.  Из напред 
наведених разлога дошло је до повећања површине објекта. Према 
грађевинској дозволи Бр.351-10/18-ИВ-03, од 19.01.2018.године ламела Л1 је 
спратности П+2, бруто површине Пбруто = 1.434 м², док је нето површина 
Пнетто= 1.166,79 м², са 18 станова. Према новим локацијским условима број 
353-68/2020- ИВ-03 од 23.04.2020. ламела Л1 је спратности По+П+2, бруто 
површине Пбруто=2.527,74 м², док је нето површина Пнетто = 2117,50 м², са 24 
стана. Према грађевинској дозволи Бр.351-10/18-ИВ-03, од 19.01.2018.године 
ламела Л2 је спратности П+2, бруто површине Пбруто = 1.356 м², док је нето 
површина Пнетто= 1.103,59 м², са 20 станова. Према новим локацијским 
условима бр. 353-68/2020-ИВ- 03 од 23.04.2020. ламела Л2 је сада објекат 
спратности По+П+2, бруто површине Пбруто = 1.714,71 м², нето површине 
Пнетто = 1.402,16 м², са 20 станова.  Према грађевинској дозволи Бр.351-10/18-
ИВ-03, од 19.01.2018.године број паркинг места је 37 (17 у гаражи и 20 у 
дворишту), док је према новим локацијским условима бр. 353-68/2020-ИВ-03 од 
23.04.2020. број паркинг места повећан на 50 (17 у гаражи, 18 у дворишту и 15 у 
подруму). 
 
 
II САСТАВНИ ДЕО ОВОГ РЕШЕЊА СУ: 
 
 • Локацијски услови бр. ROP-VRS-1288-LOCА-10/2020, Заводни бр. 353-
68/2020-IV-03 од  23.04.2020. године 
 
• ПГД Пројекат за грађевинску дозволу E: 03/2020 PGD од маја 2020.године 
урађен од стране “MB projekt” D.O.O. Novi Sad, ул. Краља Александра бр.14, 
потписан печатом личне лиценце од стране главног пројектанта дипл.инж.арх. 
Бојана Гроздића,  лиценца ИКС бр. 300 I150 09, чији су саставни делови: О. 
Главна свеска бр. E: 03/2020 PGD;  1.Пројекат архитектуре бр. E: 03/2020 PGD; 2. 
Пројекат конструкције бр. E: 03/2020, израђен од стране “WiNgrap” d.o.o. Novi 
Sad, Народног фронта 75; 3.Пројекат хидротехничких инсталација бр E: 03/2020-
H; 4. Пројекат електроенергетских инсталација бр. E: 03/2020-4 PGD;  5. Пројекат 
телекомуникационих и сигналних исталација E: 03/2020-5 PGD, 6. Пројекат 
машинских инсталација бр. E: 03/2020 PGD-6 израђен од стране “Tehnoprojekt”, 
Вршац, ул. Студеничка бр.2;  6/2.Пројекат лифта – ламела 1 бр: 05-06/2017; 6/2. 
Пројекат лифта – ламела 2 бр: 05-07/2017 израђени од стране “VEGA” D.O.O. 
Нови Сад, ул. Бранка Ћопића бр.219; Пројекат уклањања објекта, Елаборат 
енергетске ефикасности бр. E: 03/2020 PGD израђен од стране “MB projekt” 
D.O.O. Novi Sad; Елаборат заштите од пожара бр. 4-EZOP/2020 израђен од 
стране Biro za projektovanje “GRIM -ZAŠTITA” Ul. Kordunska br.22, Kupinik; 
Елаборат о геотехничким условима изградње Ге: 413/2017, израђен од стране 
“Kompozit”, ул. Главна бр.132, Тител. 
• Извод из пројекта за грађевинску дозволу од маја 2020.године, урађен од 
стране “MB projekt” D.O.O. Novi Sad, ул. Краља Александра бр.14, потписан 
печатом личне лиценце од стране главног пројектанта дипл.инж.арх. Бојана 
Гроздића,  лиценца бр. 300 I150 09, издата од стране Инжењерске Коморе 
Србије, а који је и одговорни пројектант у пројекту архитектуре и 
хидротехничких инсталација, за пројекат конструкције одговорни пројектант је 
дипл.инг.грађ. Вања Милосављевић, лиценца бр. 311 E488 07, за пројекат 
електроенергетских, телекомуникационих и сигналних инсталација одговорни 
пројектант је Љубомир Борђорски дипл.инг.ел. лиценца бр.  350 1088 03,  за 
пројекат машинских инсталација, дипл.маш.инг. Дане Ницуловић, лиценца бр. 
381 0191 12, за пројекат уклањања Милош Ралић, дипл.инг.грађ, лиценца бр. 310 
1354 03, за пројекат лифта дипл.маш.инг. Никола Танасић, лиценца бр. 333 Б819 
05, за елаборат енергетске ефикасности дипл.инг.арх. Милица Влаов Тешић, 
овлашћење бр. 381 0296 12, за елаборат заштите од пожара дипл.инг.зоп. Momir 



Georgijevski, овлашћење  бр. 07-152-394/13 od 14.08.2015 god и за елаборат о 
геотехничким условима изградње дипл.инг.грађ. Др. Радивој Соларов, 
овлашћење бр. 316 Х450 09.  Саставни део Извода из пројекта је и Изјава 
вршиоца техничке контроле дата од стране  “АРЦХИ 05” Д.О.О. Бранислава 
Бороте 7, Нови Сад  под бр. TK: 7-2/2020 од маја  2020, а чији су вршиоци 
техничке контроле за пројекат архтектуре, хидротехничких инсталација и 
пројекат уклањања Милан Пунош, дипл.инг.арх. лиценца бр. 300 Б275 05, за 
пројекат конструкције Дејан Бабић дипл.инг.грађ. лиценца бр. 310 М790 13, за 
пројекат електроенергетских,  телекомуникационих и сигналних инсталација 
Кузман Туркоане, дипл.ел.инг. (350 0994 03), за пројекат машинских инсталација 
Жика Лупуљев, дипл.маш.инж. лиценца бр. 330 Г388 08 и за пројекат лифта 
Славко Миланко, дипл.инж.маш. лиценца бр. 333 Б584 05 и Зоран Будимировић, 
дипл.инж.ел. лиценца бр. 350 Г274 08 
 
III УТВРЂУЈЕ СЕ ДОПРИНОС ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА,  КОЈИ 
ЈЕ НАДЛЕЖНО ОДЕЉЕЊЕ ИЗДАЛО ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ПОД БР. 
52/2020 ОД 11.06.2020.ГОДИНЕ НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ 
ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА („СЛ. ЛИСТ ГРАДА 
ВРШЦА“ БР. 16/2018 и 10/2019)  ЗА ИЗМЕНУ РЕШЕЊА О ГРАЂЕВИНСКОЈ 
ДОЗВОЛИ   У ИЗНОСУ ОД 343.118,00 ДИНАРА. 
 
IV ИНВЕСТИТОР ЈЕ ДУЖАН ДА НАЈКАСНИЈЕ ДО ДАНА ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ 
РАДОВА, ИЗВРШИ УПЛАТУ ДОПРИНОСА ЗА ИЗМЕНУ РЕШЕЊА О 
ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ   У ИЗНОСУ ОД 343.118,00 ДИНАРА НА ЖИРО РАЧУН 
БР. 840-741538843-29 У КОРИСТ БУЏЕТА ГРАДА ВРШЦА СА НАЗНАКОМ - 
НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, МОДЕЛ БР. 97, ПОЗИВ 
НА БРОЈ 54-241. 
 
V ИНВЕСТИТОР ЈЕ ДУЖАН ДА ПОДНЕСЕ ОРГАНУ КОЈИ ЈЕ ИЗДАО 
ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ПРИЈАВУ РАДОВА ПРЕ ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА 
РАДОВА. 

VI  У ОСТАЛИМ ДЕЛОВИМА ПРАВНОСНАЖНО РЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ 
ДОЗВОЛИ БРОЈ: ROP-VRS-1288-CPI-6/2018, ЗАВОДНИ БР. 351-10/18-IV-03 ОД 
19.01.2018.ГОДИНЕ  ОСТАЈЕ  НЕПРОМЕЊЕНО. 

 

 

     О б р а з л о ж е њ е 

Дана 05.06.2020.године овом органу се преко централног информационог 
система (ЦИС-а) Агенције за привредне регистре обратио инвеститор ТЕХНИКA АД  
Вршац, ул. Доситејева бр. 11, кога заступа Кузман Туркоане, директор, са 
усаглашеним захтевом број ЦЕОП-а: ROP-VRS-1288-CPIH-12/2020, Заводни бр. 351-
207/20-IV-03 за издавање решења о измени решења о грађевинској дозволи бр. 
ROP-VRS-1288-CPI-6/2018, заводни бр. 351-10/18-IV-03 ОД 19.01.2018.године.  

Након извршене провере испуњености услова за поступање по усаглашеном 
захтеву, овај орган је утврдио да је инвеститор уз захтев и усаглашени захтев 
приложио документацију прописану чланом 142.Закона  и чланом  23. Правилника и 
то: 

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

 Доказ о уплати административне таксе за издавање грађевинске 
дозволе (REP ADM TAKSA.pdf) 

 Остала документа захтева за издавање грађевинске дозволе (GRAD 
ADM TAKSA.pdf) 

 Доказ о уплати накнаде за израду грађевинске дозволе (TAKSA ZA 
DONOSENJE RESENJA.pdf) 



 Пуномоћје за подношење захтева за грађевинску дозволу (Izvod iz 
APR-a.pdf) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (TK 7-3-2020 Vrsac vik SIGN (2).pdf) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (Tehnika EZOP 2020 PDF 
Potpisano.pdf) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (10 uklanjanje objekata SIGN.pdf) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (TK 7-4-2020 Vrsac rusenje SIGN.pdf) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (GEOMEHANIKA - {Tehnika AD} el 
overa.pdf) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (Branka Radicevica 20,22 i 22a, Vrsac 
potpisano.pdf) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (Crtezi - potpisani(1).dwg) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (800 - TK - Vršac.pdf) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (800 - Izjava - Vršac.pdf) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (109 Potpisan_PGD Tehnika lamela 
2.pdf) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (Crtezi - potpisani.dwg) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (799 - TK - Vršac.pdf) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (799 - Izjava.pdf) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (108 Potpisan_PGD TEHNIKA lamela 
1.pdf) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (6 masinski.zip 

 Пројекат за грађевинску дозволу (Telefoni.zip) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (Elektro.zip) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (3 hidroteh instalacije PGD SIGN.pdf) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (dwg hidro.zip) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (PGD konstrukcija Vrsac.zip) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (Arhitektura PGD.pdf) 

 Извод из пројекта за грађевинску дозволу (Izvod iz projekta za 
gradj.dozvolu.pdf) 

 Докази о уплатама (4 situacije.dwg) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (1 arhitektura Vrsac PGD SIGN.pdf) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (dwg.zip) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (TK 7-2-2020 Vrsac ag.pdf) 

 Извод из пројекта за грађевинску дозволу (0 izvod i glavna sveska PGD 
SIGN.pdf) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (10 uklanjanje objekata SIGN.pdf) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (TK 7-4-2020 Vrsac rusenje SIGN.pdf) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (rusenje dwg.zip) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (GEOMEHANIKA - {Tehnika AD} el 
overa.pdf) 

 Пуномоћје за подношење захтева за грађевинску дозволу (izvod iz 
APR-a.pdf) 



 Пројекат за грађевинску дозволу (Branka Radicevica 20,22 i 22a, Vrsac 
potpisano.pdf) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (Tehnika EZOP 2020 PDF 
Potpisano.pdf) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (lift lamela 2.zip) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (lift lamela 1.zip) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (6 masinski.zip) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (Telefoni.zip) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (Elektro.zip) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (3 hidroteh instalacije PGD SIGN.pdf) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (TK 7-3-2020 Vrsac vik SIGN (2).pdf) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (dwg hidro.zip) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (PGD konstrukcija Vrsac.zip)  

У току поступка Одељење је, поступајући по службеној дужности прибавило 
препис ЛН бр. 14814 Ко Вршац ,а који је инвеститор дужан да плати по профактури 
РГЗ-а СКН Вршац бр. 952-04-115-8541_2020 и Обавештење о доприносу за 
уређивање грађевинског земљишта бр. 52/2020 од  11.06.2020. године,  у ПДФ 
формату 

Током поступка, који је код овог органа покренут поводом напред назначеног 
захтева и који је спроведен у оквиру обједињене процеудуре, у складу са чланом 
8.став 1. и чланом 8ђ. Закона и члановима 23. и 26. Правилника, а током кога су осим 
претходно наведених узете у обзир и одредбе члана 97. став 1 и 2; члана 142. ст. 1.  
2. и 6. и члана 148. став 1. Закона, овај орган увидом у напред наведену 
документацију, извршио је искључиво проверу испуњености формалних услова за 
измену грађевинске дозволе и није се упуштао у оцену техничке документације, нити 
је испитивао веродостојност достављене документације, а у вези с тим, у случају 
штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је 
издато ово решење о измени  грађевинске дозволе, а за коју се накнадно утврди да 
није у складу са прописима и правилима струке, за ту штету, у складу са чланом 8ђ 
става 9. Закона, солидарно одговарају пројектант који је израдио и потписао техничку 
документацију, вршилац техничке контроле и инвеститор. 

Увидом у пројектно-техничку документацију, лице архитектонске струке 
запослено у Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство  је 
извршило проверу да ли су подаци наведени у изводу из пројекта, који је саставни 
део захтева за издавање грађевинске дозволе, у складу са издатим локацијским 
условима и утврдило је да је  - пројектна техничка документација извода из пројекта 
са главном свеском бр.Е:03/2020-ПГД од маја 2020 године урађена од стране "МБ 
пројект" ДОО Нови Сад, за изградњу вишепородичног стамбеног објекта - „Ламела 1“ 
са 24 стамбених јединица и 15 гаражних места у подруму и „Ламела 2“ са 20 
стамбених јединица, спратности По+П+2, категорије В, класификациони број 112222, 
и за изградњу гараже за 17 гаражних места, спратности П+0, категорије В, 
класификациони број 124210 на кат.парц.бр.30673 КО Вршац, у Вршцу, ул. Бранка 
Радичевића бр.20, 22 и 22А, у складу је са локацијским условима бр.РОП-ВРС-1288-
ЛОЦА-10/2020 од 23.04.2020.године и Урбанистичким пројекта бр.УП-51/19/2020 од 
фебруара 2020. године, односно са правилима градње Генералног плана Вршца 
("Службени лист општине Вршац", бр. 4/2007 и 6/2007) и Правилником о садржини, 
начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према 
класи и намени објекта. 

Увидом у Обавештење о доприносу за уређивање грађевинског земљишта бр. 
52/2020 од  11.06.2020. године утврђено је да је лице које је  надлежно за обрачун 
доприноса за уређење грађевинског земљишта извршило обрачун доприноса и 
утврдило износ доприноса за плаћање у висини од 343.118,00 динара 

Увидом у препис листа непокретности бр. 14814 Ко.Вршац,  утврђено је да је 
парцела бр. 30673, земљиште под зградом-објектима,  у приватној својини Технике 
АД Вршац, Доситејева 11,  у обиму удела 1/1, да се на истој  налазе  објекат 



угоститељства, породична стамбене зграда,  зграда угоститељства, објекат трговине 
и помоћне зграде,  такође у приватној својини инвеститора, те да је инвеститор лице 
које има одговарајуће право на земљишту, односно објекту. 

Чланом 142. у ставу 1.2. и 6. прописано је да: по издавању решења о 
грађевинској дозволи до подношења захтева за употребну дозволу, инвеститор, у 
складу са новонасталим финансијским, урбанистичко-планским и другим 
околностима, изменама планског документа, изменама у  доступности комуналне и 
друге инфраструктуре, ради усаглашавања са пројектом за извођење и из других 
разлога, може поднети захтев за измену грађевинске дозволе. Ако у току изградње, 
односно извођења радова, настану измене у односу на издату грађевинску дозволу, 
пројекат за грађевинску дозволу, инвеститор је дужан да обустави градњу и поднесе 
захтев за измену грађевинске дозволе. Изменом у смислу става 1. овог члана сматра 
се свако одступање од положаја, димензија, намене и облика објекта, као и других 
параметара и услова утврђених у грађевинској дозволи, односно изводу из пројекта. 
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се нови пројекат за грађевинску дозволу, 
односно сепарат пројекта за грађевинску дозволу који се мења. 

Будући да је одредбом члана 134.став 2. Закона прописано да се поверава 
јединицама локалне самоуправе издавање грађевинских дозвола за изградњу 
објеката који нису одређени у члану 133. овог закона, те  је сходно томе за 
доношење овог решења о измени грађевинске дозволе  утврђена надлежност овог 
органа.  

Доказ о наплаћеној накнади за ЦЕОП у износу од 5.000,00 динара достављен 
је овом органу уз захтев  у складу са  Одлуком о накнадама за послове регистрације 
и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС", бр. 
119/13, 138/14, 45/2015 и 106/15). 
 Републичка административна такса за ово решење наплаћена је у износу од 
5630,00 и 320,00 динара по тарифном броју 1. и 165. Закона о републичким 
административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 
101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 
- усклађени дин. изн.., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон и 
57/2014 – усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн.,83/2015, 112/2015, 
50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. Изн и 113/2017), и 1250,00 
динара по тарифном броју 1. и 5. Одлуке о градским административним таксама. 
(Сл. лист Града Вршца“ бр. 16/2019 ).  
          Како је инвеститор уз захтев за издавање решења о измени грађевинске 
дозволе, поднео документацију прописану чланом 142. Закона и чланом 23. 
Правилника, орган надлежан за издавање грађевинске дозволе је утврдио да су 
измене у складу  са издатим локацијским условима па је решено је као у диспозитиву 
овог решења. 
           Поука о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба у року од 
8 (осам) дана од дана пријема истог Покрајинском секретаријату за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај  у Новом Саду. Жалба се подноси путем овог органа 
кроз Централни информациони систем Агенције за привредне регистре (ЦИС)  
таксирана са 480,00 динара републичке административне таксе. 
 
Обрадили:дипл.прав. Чанковић Драгана 
       дипл.инж.арх. Моника Леган  

            
Доставити: 

1. Инвеститору 
2. ЕПС Дистрибуција, огранак Панчево,  
3. ЈКП Други октобар ЕЈ Гасовод 
4. ЈКП Други октобар ЕЈ Водовод 
5. ПТ Телеком Србија  
6. Заводу за заштиту споменика културе Панчево,  
7. РГЗ СКН Вршац 
8. МУП РС,  Одељење за ванредне ситуације у Панчеву 
9. Грађевинској инспекцији. 
10. Архиви. 

 
 

     Доставити: 
1. Инвеститору путем пуномоћника. 
2. МУП-у. 
3. Грађевинској инспекцији. 

      8.  Архиви. 

 Н А Ч Е Л Н И К 
Дипл.прав.  Наташа Тадић 



 
                                                                              НАЧЕЛНИК 
                                                              дипл.грађ.инж. Зорица Поповић                             


