РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-15-351-522/2015
Пaнчево, Трг Краља Петра I бр. 2-4
Датум: 30.07.2015. 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 Жељка
Станојковића из Панчева, по овлашћењу начелника Градске управе града Панчева број I-01031-75/2014-5 од 04.08.2014. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
Нацрт
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова из члана
145. Закона о планирању и изградњи – прикључак на водоводну и канализациону мрежу, бр. V15-351-522/2015 поднет дана 21.07.2015. године, од стране Жељка Станојковића, као непотпун.
Уз захтев подносилац захтева није поднео следећу документацију:
1. препис листа непокретности за кат.пар.топ.бр. 14156 у оригиналу или оверен код надлежног
органа и не старији од 6 месеци (као доказ о одговарајућем праву на земљишту),
2. доказ да су уређени односи у погледу плаћања доприноса за уређивање грађевинског
земљишта.
3.сагласност на идејни пројекат дату од стране ЈП ''Србијагас'' Нови Сад, радна јединица
Панчево
4.сагласност на идејни пројекат дату од стране ''Телеком Србија'' – Извршна јединица Панчево
Образложење
Станојковић Жељко, поднео је дана 21.07.2015. године захтев за издавање решења којим
се одобрава извођење радова из члана 145. Закона о планирању и изградњи — прикључак на
водоводну и канализациону мрежу.
Увидом у поднети захтев утврђено је да уз исти није поднета сва документација наведена
у диспозитиву овог закључка, а у складу са одредбама члана 145. Закона о планирању и
изградњи и подзаконским актима.
У складу са чланом 17. став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
(„Службени гласник РС“бр. 22/15), 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, поднесе нов усаглашен захтев и отклони све недостатке, не
доставља се документација која је достављена уз одбачен захтев, нити се плаћа
административна такса.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог закључка може се изјавити приговор Градском већу града Панчева, у року од
3 дана од дана достављања, а преко овог органа, таксирана са 440,00 дин. републичке
административне таксе.
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