РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-16-351-631/2015
Пaнчево, Трг Краља Петра I бр. 2-4
Датум: 25.08.2015.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 81/09исправка, 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) 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 извођења радова за које се не издаје грађевинска дозвола,
поднетом од стране Терзић Душана и Милана из Панчева, доноси
ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање решења за одобрење извођења радова за које се не издаје
грађевинска дозвола - раздвајање две стамбене јединице у постојећем стамбеном објекту, бр. V-16-351631/2015, поднет дана 20.08.2015.године, од стране Терзић Душана и Милана из Панчева , као непотпун.
Образложење
Терзић Душан из Панчева, ул. Михаила Петровића Аласа бр. 6А и Терзић Милан из Панчева, ул.
Ђуре Даничића бр. 1, поднели су дана 20.08.2015.године захтев за издавање решења за одобрење
извођења радова за које се не издаје грађевинска дозвола - раздвајање две стамбене јединице у
постојећем стамбеном објекту, на кат.парцели топ.бр. 5075/6 к.о. Панчево, број V-16-351-631/2015.
Увидом у поднети захтев утврђено је да је, сходно члановима 135. и 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, 98/13УС, 132/14 и 145/14) потребно доставити:
- Препис листа непокретности за парцелу топ.бр. 5075/6 к.о. Панчево, не старији од 6 месеци, оригинал
- локацијске услове за други саобраћајни прикључак,
- Главну свеску, табелу Основни подаци о објекту и локацији, са унетим урбанистичким параметрима ( %
зелених површина, индекс заузетости и индекс изграђености) из важећег планског документа, као и
оствареним вредностима,
- На графичком прилогу-ситуацији приказати зеленило на парцели.
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.
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