РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-16-351-414/2015
Пaнчево, Трг Краља Петра I бр. 2-4
Датум: 10.07.2015.године
Градска управа града Панчева – Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено –
комуналне послове, на основу члана 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) члана 17.
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 за одобрење за извођење радова за које се не
издаје грађевинске дозволе, поднетом од стране Удружења виноградара и винара “Свети Трифун”
из Долова, доноси

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање решења за одобрење за извођење радова за које се не
издаје грађевинске дозволе, бр. V-16-351-414/2015, поднет дана 19.06.2015.године, од стране
Удружења виноградара и винара “Свети Трифун” из Долова, као непотпун.
Уз захтев подносилац захтева није поднео:
- доказ да су уређени односи у погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта,
- из пројекта уклонити Информацију о локацији број V-15-350-419/2014 од 29.10.2014.године, јер је
доношењем Плана генералне регулације за насељено место Долово (“Сл.лист града Панчева” бр.
8/2015) иста престала да важи,
- исправити насловну страну Главне свеске у складу са Законом 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 навести назив објекта и класификациони број у складу са Правилником о
класификацији објеката(“Сл.гласник РС” бр. 22/2015),
- у Главној свесци, у поглављу 0.3. Садржај техничке документације - нису наведени пројекти
конструкције, водовода и канализације и пројекат електроинсталација, који су обрађени у Главном
пројекту - (који се прихвата као Идејни, уз израду Главне свеске),
- у Главној свесци уписати податке о висини објекта, апсолутне висинске коте као и индекс заузетости
и изграђености - према локацијским условима/информацији о локацији и остварено, као и
предрачунску вредност објекта,
- у Главној свесци наведено је да прикључак на јавну саобраћајницу остварује преко парцеле топ.бр.
1106/1 к.о. Долово - прибавити Локацијске услове за прикључење на јавни пут,
- у Главној свесци, у табели 0.5. Општи подаци о објекту и локацији - наводи се да је за објекат
предвиђен нови прикључак на електромрежу, па је потребно прибавити Локацијске услове за
електрични прикључак,
- прибавити Локацијске услове за прикључак водовода и канализације.
Образложење
Удружење виноградара и винара “Свети Трифун” из Долова, поднело је дана
19.06.2015.године захтев број V-16-351-414/2015 за издавање решења за одобрење за извођење
радова за које се не издаје грађевинска дозвола -пољопривредни објекат-винарија, на парцели
топ.бр. 1091 к.о. Долово.
Увидом у поднети захтев, због горе наведених недостатака, а у складу са одредбама 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),Правилника о садржини, начину и поступку
израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени
гласник РС” бр. 23/2015), као и Правилника о класификацији објеката(“Сл.гласник РС” број 22/2015),
одлучено је као у диспозитиву .

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.

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.

СЕКРЕТАР
Синиша Јанковић с.р.
ДОСТАВИТИ:
−
-

Удружењу виноградара и винара “Свети Трифун”
Краља Петра I, бр. 5
Долово
Архиви

