РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-16-351-355/2015
Пaнчево, Трг Краља Петра I бр. 2-4
Датум: 08.06.2015.године
Градска управа града Панчева – Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено –
комуналне послове, на основу члана 145.Закона о планирању и изградњи(«Сл.гласник РС» бр.
72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14)
чланова 27. и 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник
РС“бр. 22/15) и члана 14. и 34. Одлуке о градској управи града Панчева (''Сл. лист града
Панчева'' бр. 13/14-пречишћен текст), поступајући по захтеву за издавање решења којим се
одобрава извођење радова из члана 145. Закона о планирању и изградњи, од стране ЈП
''Дирекција за изградњу и уређење Панчева'' Панчево, ул.Змај Јовина бр.6, доноси :
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова из члана 145.
Закона о планирању и изградњи, бр. V-16-351-355/2015 поднет дана 04.06.2015.године, од стране ЈП
''Дирекција за изградњу и уређење Панчева'' Панчево, ул.Змај Јовина бр.6
Уз захтев подносилац поднео је Главни пројекат за реконструкцију општинског пута ОП5
Панчево (од раскрснице путева ОП5 и државног пута Ib реда бр.22) – Долово на кат. парцелама
бр.14002/1, 13924 и 14002/2 К.О. Панчево и кат. парцела бр.14606, 13087, 13584, 13495, 13585, 14236,
3376 и 2633 К.О. Долово, који није израђен у складу са поднетим захтевом за изградњу прикључка.
Уз захтев подносилац поднео документацију која није комплетна у складу са чланом 145. Закона о
планирању и изградњи («Сл.гласник РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14)
- Главне свеске главног пројекта за појединачне деоница потребно је објединити у једну главну свеску са
целокупним пописом свих катастаских парцела које су предмет реконструкције, са укупном предрачунском
вредношћу реконструкције општинског пута ОП5 и технички оприсом који обједињује све планиране
деонице
- Главна свеска главног пројекта у тачки 0.3. Одлуке о одређивању главног пројектанта није оверена
печатом и потписом од стране инвеститора
- Главна свеска главног пројекта у тачки 0.3. Подаци о пројектантима није оверена печатима и потписима
од стране одговорних пројектаната
- графички део главног пројекта мора бити урађен на овереној катастарско-топографској подлози
- извршена техничка контрола главног пројекта од стране ''SN Put Projekt'' биро за пројектовање Београд
није приложена уз главни пројекат
Овај закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана
пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Градске
управе града Панчева, не поднесе усаглашен захтев.

Образложење
ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење Панчева'' Панчево, ул.Змај Јовина бр.6, поднео је дана
04.06.2015.године захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова из члана 145. Закона о
планирању и изградњи.
Увидом у поднети захтев утврђено је приложени главни пројекат за реконструкцију општинског пута
ОП5 Панчево (од раскрснице путева ОП5 и државног пута Ib реда бр.22) – Долово на кат. парцелама
бр.14002/1, 13924, 14002/2 К.О. Панчево и кат. парцела бр.14606, 13087, 13584, 13495, 13585, 14236, 3376
и 2633 К.О. Долово, није усклађен са поднетим захтевом за изградњу прикључка, како је то наведено у
диспозитиву овог закључка, а у складу са одредбама члана 145. Закона о планирању и изградњи и
подзаконским актима.
Увидом у приложену документацију утврђено да иста није комплетна у делу :
- Главне свеске главног пројекта за појединачне деоница потребно је објединити у једну главну свеску са
целокупним пописом свих катастаских парцела које су предмет реконструкције, са укупном предрачунском
вредношћу реконструкције општинског пута ОП5 и технички оприсом који обједињује све планиране
деонице
- Главна свеска главног пројекта у тачки 0.3. Одлуке о одређивању главног пројектанта није оверена
печатом и потписом од стране инвеститора

- Главна свеска главног пројекта у тачки 0.3. Подаци о пројектантима није оверена печатима и
потписима од стране одговорних пројектаната
- графички део главног пројекта мора бити урађен на овереној катастарско-топографској подлози
- извршена техничка контрола главног пројекта од стране ''SN Put Projekt'' биро за пројектовање Београд
није приложена уз главни пројекат
У складу са члановима 27. и 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
(„Службени гласник РС“бр. 22/15), донети закључак производиће правно дејство уколико подносилац
захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана
објављивања на интернет страници Градске управе града Панчева, не поднесе усаглашен захтев.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог закључка може се изјавити жалба Градском већу града Панчева, у року од 5 дана од
дана достављања, а преко овог органа, таксирана са 430,00 дин. републичке административне таксе.

- ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење Панчева'' Панчево,
ул.Змај Јовина бр.6
- Архиви
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