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         ОПШТИНА ВРШАЦ 
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Одељење за урбанистичко-грађевинске и имовинско-правне послове, 
решавајући по захтеву ЈП „ ВАРОШ“ из Вршца, ул.  Дворска бр.10а ,  на основу 
члана 8., 8ђ, 142. у вези 145. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", 
бр. 72/2009, 81/2009, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 
- Одлука УС  132/14 и 145/14 ), члана 23, 24. и 26. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре ("Сл.гласник РС", бр. 22/2015), члана 59. у 
вези чл. 84.Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења 
контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. Гласник 
РС“ бр. 23/2015), члана 192. Закона о општем управном поступку (“Службени 
лист СРЈ“ 33/97 и 31/2001) и члана 16. Одлуке о организацији Општинске 
управе ("Службени лист општине Вршац", 2/09) доноси 

 

                   Р Е Ш Е Њ Е 

I ОДОБРАВА СЕ инвеститору ОПШТИНИ ВРШАЦ  а за потребе ЈП 
„ВАРОШ“ из Вршца, ул. Дворска бр.10а, извођење радова на реконструкцији  
коловоза и тротоара у улици Васка Попе у Вршцу,  на парцелама бр. 9973, 
9974, 9906, 9907 и 9908   Ко Вршац, уписане у Лист непокретности 13946 КО 
Вршац, у делу од улице Булевар Жарка Зрењанина до улице Никите Толстоја, 
од стационаже 0+231.63 до стационаже 0+633,49,  у свему према Изменама и 
допунама главног пројекта од јуна 2015.год. израђеном од стране пројектне 
организације „Н-ИНГ“ Доо из Београда, ул. Патријарха Димитрија бр.125 Н, чији 
је одговорни пројектант дипл.инж.грађ. Никола Божанић, лиценца бр. 315 Н689 
14 издата од стране Инжењерске Коморе Србије,  са Изводом из пројекта  од 
јуна 2015.год. потписан и оверен печатом личне лиценце бр. 315 Н689 14 од 
стране главног пројектанта дипл.инж.грађ. Николе  Божанића, који су  саставни 
део овог решења. 

II Измене настале у току извођења радова  у односу на Решење бр. 351-
034/13-IV-03  од 27.02.2013. године и у односу на Главни пројекат бр.техн.дн. 
0707/10 од 15.07.2010.године урађен од стране пројектне организације „Н-ИНГ“ 
Доо из Београда, ул. Николаја Гогоља бр.24, односе се на промене у положају, 
и димензији коловоза и тротоара и то у делу ул. Васка Попе од улице Жарка 
Зрењанина до улице Никите Толстоја  и исте измене су у складу са Генералним 
планом Вршца ("Сл.лист општине Вршац" бр. 6/07). 

III Остаје на снази Решење бр. 351-034/13-IV-03  од 27.02.2013. године и 
Главни пројекат бр.техн.дн. 0707/10 од 15.07.2010.године урађен од стране 
пројектне организације „Н-ИНГ“ Доо из Београда у делу улице Васка Попе од 
улице Гаврила Принципа до улице Булевар Жарка Зрењанина ( од стационаже 
0+0,00 до стационаже 0+231,63) и у делу улице Васка Попе од улице Никите 
Тослтоја до улице Михајла Пупина.( од стационаже 0+633,49 до стационаже 
0+763,611). 

О б р а з л о ж е њ е 

ЈП „ВАРОШ“ из Вршца, ул. Дворска бр.10а, поднело је захтев дана 
12.06.2015. године, заведен под бр. 351-168/15-IV-03 за измену Решења 351-



034/13-IV-03  од 27.02.2013. године  услед промена насталих у току извођења 
радова. 

  Одступање настало у току извођења радова у односу на издато 
решење бр. 351-034/13-IV-03  од 27.02.2013. године и главног пројекта, односи 
се на промене у положају, димензији коловоза и тротоара и то у делу ул. Васка 
Попе од улице Жарка Зрењанина до улице Никите Толстоја и иста измена је у 
складу са условима из Генералног плана Вршца ("Сл.лист општине Вршац" бр. 
6/07) . 

 Уз захтев за измену  Решења приложена је следећа документација: 

1. Фотокопија Решења бр. 351-034/13-IV-03  од 27.02.2013. године  

2. Главни пројекат бр.техн.дн. 0707/10 од 15.07.2010.године урађен од 
стране пројектне организације „Н-ИНГ“ Доо из Београда, ул. Николаја 
Гогоља бр.24, на увид ради овере насталих измена 

3. Подаци катастра непокретности за парцеле бр. 9973, 9974, 9906,9907 и 
9908  Ко Вршац  

4. Обавештење о накнади за уређење грађевинског земљишта бр.  96/2015 
од 02.06.2015.год. издато од стране ЈП „ВАРОШ“ из Вршца, ул. Дворска 
бр.10а, 

5. Измене и допуне главног пројекта од јуна 2015.год. израђене од стране 
пројектне организације „Н-ИНГ“ Доо из Београда, ул. Патријарха 
Димитрија бр.125 Н у 3 (три) примерка. 

6. Извод из пројекта  од јуна 2015.год. потписан и оверен печатом личне 
лиценце бр. 315 Н689 14 од стране главног пројектанта дипл.инж.грађ. 
Николе  Божанића, у два примерка. 

 

Имајући у виду да је подносилац захтева у остављеном року отклонио све 
недостатке наведене у Закључку овог Одељења бр. 351-143/15-IV-03 од 
05.06.2015.године и доставио недостајућу документацију, утврђено је да су 
испуњени формални услови за поступање по поднетом захтеву ,  сходно члану 
24. у вези члана 16. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
("Сл.гласник РС", бр. 22/2015). 

Како је инвеститор уз захтев за издавање решења приложио сву 
потребну документацију  из члана 142. у вези чл. 145. Закона о планирању и 
изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/12, 42/13 - Одлука 
УС и 50/13 - Одлука УС, 98/13 и 132/14) и чл. 59. у вези чл. 84. Правилника о 
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објекта („Сл. Гласник РС“ бр. 23/2015)  
решено је као у диспозитиву овог решења. 

  Сходно члану 8ђ.став 4. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник 
РС" бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 
98/13 – Одлука УС и 132/14 и 145/14), у случају штете настале као последица 
примене техничке документације, на основу које је издато решење из члана 
145. именованог закона, за коју се накнадно утврди да није у складу са 
прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант који 
је израдио и потписао техничку документацију, вршилац техничке контроле и 
инвеститор. 

Ослобођено плаћања такси према чл. 18. ст. 1. 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.) и према чл. 15. Одлуке о 
Општинским административним таксама. (Сл. лист Општине Вршац“ бр. 13/09). 

Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана 
пријема истог Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине у Новом Саду, путем овог органа непосредно, 
писмено или усмено на записник, таксирана са 430.00 динара административне 
таксе. 

Обрадила: дипл.прав. Драгана Чанковић 

 
Доставити: 
1.ЈП „ВАРОШ“ Вршaц, ул. 
Дворска бр.10а, 
2.грађевинској инспекцији 
3.комуналној инспекцији 
4.архиви 
 

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

 

 
 


