РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-15-353-238/2015
Пaнчево, Трг Краља Петра I бр. 2-4
Датум: 02.08.2015. године
Градска управа града Панчева – Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено –
комуналне послове, поступајући по захтеву ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење Панчева''
Панчево за издавање локацијских 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, 50/13УС, 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), члана 14. и 34. Одлуке о градској
управи града Панчева (''Сл. лист града Панчева'' бр. 13/14-пречишћен текст) ) и овлашћења
начелника градске управе града Панчева бр.I-01-031-75/2014-5 od 04.08.2014.год. доноси :

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање локацијских услова бр. V-15-353-238/2015
поднет дана 27.07.2015.године, од стране ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење
Панчева'' Панчево за издавање локацијских услова за реконструкцију улице 7. Јула од
Спољностарчевачке до ул.Р.Корача са инфраструктуром (водовод, фекална
канализација, кишна канализација, јавно осветљење, саоб. сигнализација и
озелењавање) и изградња кишне канализације у ул.С.Марковића на кат. парцели
бр.1790, 1851, 1794 и 1808 К.О. Војловица, 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:
Идејно решење саобраћајница – тексутални део (није дат број планираних
паркинг места за инвалиде и њихова димензија)
Идејно решење саобраћајница – графички прилог ( попречни профил 5-5
приказује димнезију пешачке стазе од 1,20 м што је у супротности са планом где је
дефинисана минимална ширина од 1,50м, нису приказане локација паркинга за
инвалиде)
Идејно решење хидротехничких инсталација – водовод – графички
прилог (попречни профили не приказију коту планираног водовода)
Идејно решење хидротехничких инсталација – фекална канализација –
графички прилог (попречни профили не приказију коту планиране фекалне
канализације)
Идејно решење кишна канализација – графички прилог (попречни профили
не приказију коту планиране кишне канализације)
Идејно решење јавног осветљења – графички део (попречни профили не
приказију коту планиране јавне расвете)
Идејна решења саобраћајнце сигнализације, пејсажне архитектуре и
хоритикултуре – текстулане део ( нема нумеричких података )
Допуњену документацију доставити у форми електронског документа
техничку документацију у складу са чл. 3. Правилника о поступку спровођења
обједињене
процедуре
(„Службени
гласник
РС“бр.
22/15)
на
e-mail

objedinjenaprocedura.lokacijskiuslovi@pancevo.rs (потписано и оверено), или путем
ЦД-а
Образложење
ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење Панчева'' Панчево, поднео је дана
27.07.2015.године, захтев за издавање локацијских услова за реконструкцију улице 7.
Јула од Спољностарчевачке до ул.Р.Корача са инфраструктуром (водовод, фекална
канализација, кишна канализација, јавно осветљење, саоб. сигнализација и
озелењавање) и изградња кишне канализације у ул.С.Марковића на кат. парцели
бр.1790, 1851, 1794 и 1808 К.О. Војловица
Увидом у поднети захтев утврђено је да Идејно решење није комплетно, 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 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 делу који се односи:
Идејно решење саобраћајница – тексутални део (није дат број планираних
паркинг места за инвалиде и њихова димензија)
Идејно решење саобраћајница – графички прилог ( попречни профил 5-5
приказује димнезију пешачке стазе од 1,20 м што је у супротности са планом где је
дефинисана минимална ширина од 1,50м, нису приказане локација паркинга за
инвалиде)
Идејно решење хидротехничких инсталација – водовод – графички
прилог (попречни профили не приказију коту планираног водовода)
Идејно решење хидротехничких инсталација – фекална канализација –
графички прилог (попречни профили не приказију коту планиране фекалне
канализације)
Идејно решење кишна канализација – графички прилог (попречни профили
не приказију коту планиране кишне канализације)
Идејно решење јавног осветљења – графички део (попречни профили не
приказију коту планиране јавне расвете)
Идејна решења саобраћајнце сигнализације, пејсажне архитектуре и
хоритикултуре – текстулане део ( нема нумеричких података )
Допуњену документацију доставити у форми електронског документа
техничку документацију у складу са чл. 3. Правилника о поступку спровођења
обједињене
процедуре
(„Службени
гласник
РС“бр.
22/15)
на
email
objedinjenaprocedura.lokacijskiuslovi@pancevo.rs (потписано и оверено), или путем
ЦД-а
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 нови 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.
ПО ОВЛАШЋЕЊУ
Доставити:
1. ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење Панчева''
Панчево, Змај Јовина бр. 6.
2. Архиви

ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА :

___________________________
Јасминка Павловић, дипл.прав

