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ГРАД ВРШАЦ, решавајући по захтеву Иштвана Шоша, ЈМБГ: 1207960870031, Петефи Шандора бр. 59, Јерменовци,
Пландиште, поднетог преко пуномоћника Милорада Ћирића, ЈМБГ: 2808957782811, ул. Жарка Зрењанина бр. 9а, Вршац, за
издавање решења о одобрењу за извођење радова, на основу члана 6. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, бр. 44/14,
14/15, 54/15, 96/15 - др. закон и 62/17), чл. 8ђ. и 145. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09,
24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и члана 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС”, број 68/19), и члана 3. Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти
радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врстио бјеката који се граде, односно врсти радова који
се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која
се прилаже уз захтев и поступку који надлежан орган спроводи („Службени гласник РС“, број 2/19), члана 136. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) члана 17. Одлуке о организацији Градске управе (“Службени лист Града Вршца“
бр. 20/2016) руководилац одељења Зорица Поповић, по овлашћењу начелника Градске управе број: 031-23/2020-IV-03 од 01.03.2020.
године, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ

 

Одбацује се захтев  Иштвана Шоша, Петефи Шандора бр. 59, из Јерменоваца, Пландиште, за издавање одобрења за
извођење радова на инвестиционом одржавању крова  зграде пословних услуга бр. 1  која се налази на катастарској парцели
Вршац 9807/2 Ко. Вршац, Трг зелена пијаца бр. 1 у Вршцу, због неиспуњености формалних услова.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Иштван Шош, Петефи Шандора бр. 59, из Јерменоваца, Пландиште, преко пуномоћника Милорада Ћирића,  ул. Жарка
Зрењанина бр. 9а, Вршац, поднео је захтев за издавање одобрења за извођење радова,  на инвестиционом одржавању објекта
ближе описаног у диспозитиву овог решења.

Уз захтев за издавање одобрења за извођење радова приложена је потребна документација и то:

Доказ о уплати
Идејни пројекат
Пуномоћје

Увидом у доствљену документацију утврђено је да радови описани у техничком опису:

- замена кровног покривача који је дотрајао, комплетно са летвама,  замена оштећених рогова, дашчање кровне
конструкције, хидроизолација дашчаног опшива,  замена лимених опшива и олука и  замена дотрајалих кровних лежећих
прозора нису радови на инвестиционом одржавању, већ радови на текућем одржавању објекта.

С тим у вези за наведену врсту радова није потребно прибављати акт надлежног органа према Правилнику о посебној врсти
објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде,
односно врсти традова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли
техничке документацијекоја се прилаже уз захтев и поступку коју надлежни орган спроводи. ("Сл. гласник РС", бр. 102/2020,
16/2021 и 87/2021). 

На основу Закона о планирању и изградњи текуће (редовно) одржавање објекта јесте извођење радова који се предузимају
ради спречавања оштећења која настају употребом објекта или ради отклањања тих оштећења, а састоје се од прегледа,
поправки и предузимања превентивних и заштитних мера, односно сви радови којима се обезбеђује одржавање објекта на
задовољавајућем нивоу употребљивости, као што су кречење, фарбање, замена облога, замена санитарија, радијатора,
замена унутрашње и спољашње столарије и браварије, замена унутрашњих инсталација и опреме без повећања капацитета и
други слични радови, ако се њима не мења спољни изглед зграде и ако немају утицај на заједничке делове зграде и њихово
коришћење                                                           

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву овог решења.

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 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.

Обрадила: дипл.прав. Панчевац Милица

Лице које је извршило проверу и оцену техничке документације: дипл.инж.арх. Дамир Средић                              

Доставити:

1. Инвеститору путем пуномоћника.
2. Грађевинској инспекцији.
3. Архиви.

  

РУКОВОДИЛАЦ

дипл.инж.грађ. Зорица Поповић


