РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-16-351-575/2015
Пaнчево, 14.8.2015.
Трг Краља Петра I бр. 2-4
Тел. 013/30 87 17
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, 50/13УС, 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) и Решења
Градске управе бр. I-01-031-75/2014-5 од 4.8.2014. године, поступајући по захтеву за
издавање грађевинске дозволе поднетом од стране Крамба Радована и Миленковић
Драгана из Панчева и Дуловић Душана из Алибунара, доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање грађевинске дозволе бр. V-16-351-575/2015
поднет дана 13.8.2015. године од стране Крамба Радована и Миленковић Драгана из
Панчева и Дуловић Душана из Алибунара, као непотпун.
По захтеву није могуће поступати из следећих разлога:
1.због разлике у подацима наведеним у достављеном Изводу из пројекта и Пројекту за
гређевинску дозволу , ЈП «Дирекција за изградњу и уређење Панчева» није у могућности
да изврши обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта, који вам у прилогу
овог Закључка достављамо
Такође, напомињемо, да је у графичким прилозима у оквиру Извода из пројекта
потребно прецизно дефинисати димензије објекта (није назначена збирна димензија
објекта са дворишне стране), као и да димензије објекта морају бити идентичне у Изводу
из пројекта и Пројекту за грађевинску дозволу.
Образложење
Крамба Радован из Панчева, Вељка Петровића бр. 11, Миленковић Драган из
Панчева, Вељка Влаховића бр. 11а и Дуловић Душан из Алибунара, ул. Михајла Пупина
бр. 14, поднели су дана 6.8.2015. године захтев за издавање грађевинске дозволе.
Увидом у захтев утврђено је да уз исти није поднета сва документација наведена у
диспозитиву овог закључка .
У складу са чланом 17. став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре («Службени гласник РС» бр. 22/15), како подносилац захтева није поступио
по Закључку овог Секретаријата бр. V-16-351-468/2015 од 9.7.2015. године, дужан је да
достави сву документацију прописану одредбама 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 плати административну таксу приликом подношења новог
захтева.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог закључка може се изјавити жалба Градском већу града Панчева, у
року од пет дана од дана достављања, а преко овог органа, таксирана са 430,00 дин.
републичке административне таксе.

ДОСТАВИТИ:
1.Крамба Радован, Панчево
Вељка Петровића бр. 11
2.Миленковић Драган, Панчево
Вељка Петровића бр. 11а
3.Дуловић Душан, Алибунар
Михајла Пупина бр. 14
4.писарници
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