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V-15-353-211/2015

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-15-353-211/2015
Пaнчево, Трг Краља Петра I бр. 2-4
Датум: 06.08.2015. године
Градска управа града Панчева – Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено –
комуналне послове, поступајући по захтеву Марчетић Предрага за издавање лоакцијских услова, на
основу члана 53 a.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), члана 8. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ бр. 22/15), чланом 35, 36, 37,
38, 39 и 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину врешња контроле
техничке докуменатације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС” број 23/15) и
члана 14. и 34. Одлуке о градској управи града Панчева (''Сл. лист града Панчева'' бр. 13/14пречишћен текст) и Овлашћења начелника градске управе града Панчева бр. I-01-031-75/2014-5 од
04.08.2014. год.доноси

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање локацијских услова бр. V-15-353-211/2015 поднет дана
06.07.2015. године, од стране Марчетић Предрага из Качарева, за изградњу пословног објекта у
Качареву у ул. Виноградска бб на кат. парц. бр. 1528, 1529 и 1530 КО Качарево, као непотпун.
Уз захтев подносилац поднео је Идејно решење, које није израђено у складу са чланом
35. 36. 37. 38. 39 и 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину врешња
контроле техничке докуменатације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”
број 23/15)-(у даљем тексту: Правилник) у делу који се односи:
1. Табелу 0.5 допунити и исправити
2. 1.5. текстуална документација
Технички опис
Није дефинисана намена објекта
Треба допунити податком о капацитету објекта и технолошком поступку који се одвија у
објекту
3. Графичка документација
Ситуација
дефинисати саобраћајни прикључак координатним тачкама
ширина колског приступа за радно-пословне објекте је мин. 5,00м
ширина од 3,13м приступног пута није довољан за упаркиравање на пројектован паркинг
додати висинске коте
једно спољно степениште води на коту приземља + 0,00, а друго на +0,16м
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
Марчетић Предраг, поднео је дана 06.07.2015.год. захтев за издавање локацијских услова
за изградњу пословног објекта у Качареву у ул. Виноградска бб на кат. парц. бр. 1528, 1529 и 1530
КО Качарево.
Увидом у поднети захтев утврђено је да Идејно решење , а у складу са одредбама члана 53 а
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 чланом 35., 36. 37, 38, 39 или 40.
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину врешња контроле техничке
град Панчево
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докуменатације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС” број 23/15) у делу који
се односи:
У складу са чланом 8. 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 приговор Градском већу
града Панчева, у року од 3 дана од дана достављања, а преко овог органа, таксирана са 199,00
дин.градске административне таксе.

Доставити:
1. Марчетић Предраг,
Качарево, Првомајска бр. 63
2. Архиви

По овлашћењу начелника
Помоћник Секретар-а
Јасминка Павловић, дипл. правник

град Панчево

