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ГРАД ВРШАЦ, решавајући по захтеву Душанa Ковачевића, ЈМБГ: 1711995870271,
Димитрија Туцовића 34, Вршац, Вршац, за измену решења о грађевинској
дозволи на основу члана 142.... Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), члана 26. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“,
бр. 68/19), и члана 136.... Закона о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, бр. 18/16) члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, бр. 18/16) руководилац одељења Зорица Поповић по овлашћењу начелника
Градске управе Вршац, 031-23/2020-VI  од 01.03.2020.године доноси:

 

РЕШЕЊЕ

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев број: ROP-VRS-15498-CPA-2/2022 од 27.09.2022. године
инвеститора Душана Ковачевића, из Вршца, ул. Димитрија Туцовића бр. 34, Вршац,
за издавање решења о измени грађевинске дозволе бр. 351-285/06-IV-03 од
09.05.2006. године, због неиспуњености формалних услова.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Граду Вршцу инвеститор Душан Ковачевић, ул. Димитрија Туцовића бр. 34, Вршац, 
поднео је кроз ЦИС захтев за измену решења о грађевинској дозволи број:  ROP-
VRS-15498-CPA-1/2022 од 20.05.2022 године, због измена у току грађења.

Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да за поступање по захтеву
нису испуњени следећи формални услови:

- Обзиром да се измена тражи због одступања у односу на издату грашевинску
дозволу, а настале измене нису у сагласности са актом о урбанистичким
условима, одн. како је изграђена етажа више у односу на претходну дозволу,
надлежни орган упућује подносиоца да у обједињеној процедури прибави
нове локацијске услове, који се односе на предметну измену.

На основу овако утврђеног чињеничног, стања, имајући у виду да за поступање по
захтеву нису испуњени формални услови предвиђени Законом и Правилником, то су



се у смислу члана 8ђ.и 142. Закона и члана 23. Правилника,  одлучено је као у
диспозитиву.

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).

Обрадио: дипл.прав. Панчевац Милица

Лице које је извршило проверу и оцену техничке документације:

дипл.инж.арх. Дамир Средић

Доставити:

1.    Инвеститору

2.    Грађевинској инспекцији.

3.    Архиви.


