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Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, 
решавајући по захтеву инвеститора Хемофарм ад из Вршца, ул. Београдски пут 
бб,  поднетом путем пуномоћника „AXIS GRAĐEVINSKI BIRO“ Доо Нови Сад , чије 
је овлашћено лице Милана Керац, за пријаву радова на изградњи на основу 
члана 148. 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, 145/14, 83/18, 31/2019 и 37/2019-у даљем тексту: Закон), чланова 30. и 31. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем  
("Сл.гласник РС", бр. 68/2019-у даљем тексту: Правилник),  издаје 

 
 

                                           П ОТ В Р Д У 
 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ ПРИЈАВА ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА  
ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ПОГОН ЧВРСТИХ ФОРМИ НА 
ПАРЦЕЛИ БР. 9690/1, КО ВРШАЦ,  У ВРШЦУ, УЛ. БЕОГРАДСКИ ПУТ ББ КОЈИ СУ 
ОДОБРЕНИ РЕШЕЊЕМ ОВОГ ОДЕЉЕЊА бр.CEОP-a: ROP-VRS-30267-ISAW-
1/2019, Заводни бр. 351-394/17-IV-03 од 09.10.2019. године. 
        Инвеститор је, сходно чл. 148. Закона и члановима  31. и 32. Правилника уз 
пријаву поднео следећу документацију: 
Доказ о уплати административне таксе за пријаву радова (Takse el potp.pdf) 
Остала документа захтева за пријаву радова (Resenje o od. el potp.pdf) 
Пуномоћје за подношење захтева за пријаву радова (Ovlašćenje el potp.pdf) 
Доказ о измирењу доприноса за уређење грађевинског земљишта (Одговор на 
захтев за обрачун доприносаel potp.pdf) 
Према подацима наведеним у изјави инвеститора извођење радова ће почети 
07.11.2019. године и трајаће  до 03.11.2020. године. Рок за завршетак грађења 
почиње да тече од дана подношења пријаве радова. 
       На основу наведеног, утврђено је да је инвеститор приложио сву потребну 
документацију из члана 148. Закона и члана 31.Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем  ("Сл.гласник РС", бр. 
68/2019), за издавање потврде пријаве радова и пријема приложене 
документације. 

Обрадила: дипл.прав.Драгана Чанковић 

 
 
Доставити: 
1.подносиоцу захтева 
путем пуномоћника 
2.грађевинској 
инспекцији 
3. архиви 
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