РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-16-351-694/2015
Пaнчево, Трг Краља Петра I бр. 2-4
Датум: 09.09.2015.године
Градска управа града Панчева – Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено – комуналне
послове, на основу члана 135. и 145. Закона о планирању и изградњи(«Сл.гласник РС» бр. 72/09 и 81/09исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 17. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“бр. 22/15), члана 14. и 34. Одлуке о
градској управи града Панчева (''Сл. лист града Панчева'' бр. 13/14-пречишћен текст) и Решења о
овлашћењу начелника градске управе града Панчева број:I-01-031-75/2014-5 од 4.августа 2014.године,
поступајући по захтеву за издавање решења за одобрење извођења радова за које се не издаје
грађевинска дозвола, поднетом од стране Тинтор Николе из Панчева, доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање решења за одобрење извођења радова за које се не издаје
грађевинска дозвола, бр. V-16-351-694/2015, поднет дана 04.09.2015.године, од стране Тинтор Николе из
Панчева, као непотпун.
Образложење
Тинтор Николa из Панчева, ул. Цара Лазара 134, поднео је дана 04.09.2015.године захтев за
издавање решења за одобрење извођења радова за које се не издаје грађевинска дозвола реконструкција стамбеног објекта, на кат.парцели топ.бр. 6378 к.о. Панчево, ул. Цара Лазара бр. 134, број
V-16-351-694/2015.
Сходно члану 135. 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) и Правилнику о садржини,начину и
поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени
објеката(“Сл.гласник РС” бр. 23/2015), потребно је доставити:
- Локацијске услове за реконструкцију електроинсталација у објекту, будући да је у Техничком опису
наведено да се ради о повећању капацитета у односу на постојеће инсталације,
- Технички опис допунити у смислу процене стабилности и носивости конструкције постојећег објекта
изјавом одговорног пројектанта да објекат има одговарајућу носивост и стабилност,
- Елаборат о енергетској ефикасности објекта, јер је чланом 2. Правилника о енергетској ефикасности
зграда (“Сл.гласник РС” број 61/2011) у случају реконструкције објекта обавезна израда Елабората о
енергетској ефикасности зграда,осим у случају када предрачунска вредност радова на обимнијој обнови не
прелази 25% вредности зграде, искључујући вредност земљишта на којој се зграда налази.
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 и не плаћа се административна такса.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог закључка може се изјавити жалбу Градском већу града Панчева, у року од 5 дана од
дана достављања, а преко овог органа, таксирана са 440,00 дин. републичке административне таксе.
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