РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-15-351-650/2015
Пaнчево, Трг Краља Петра I бр. 2-4
Датум: 27.08.2015.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 грађевинске дозволе поднетом од стране АП Војводина,
путем Школе за основно и средње образовање“Мара Мандић” из Панчева, доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање грађевинске дозволе, бр. V-15-351-650/2015, поднет дана
25.08.2015.године, од стране АП Војводина, путем Школе за основно и средње образовање“Мара
Мандић” из Панчева, као непотпун.
Образложење
АП Војводина, путем Школе за основно и средње образовање“Мара Мандић” из Панчева,
поднела је дана 25.08.2015.године захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу зграде
специјалне школе(радионица) за хендикепирану децу, бр. V-15-351-650/2015.
Увидом у поднети захтев утврђено је да, у складу са чланом 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) и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења
контроле техничке документације према класи и намени објеката(“Сл гласник РС “ бр. 23/2015), треба:
- извршити корекције достављеног Извода из пројекта и пројектно-техничке документације по питању
инвеститора (АП Војводина, путем Школе за основно и средње образовање “Мара Мандић” из
Панчева, а не ЈП “Дирекција” Панчево)-усагласити са захтевом,
- доставити протокол регулације парцеле, сходно тачки 13. Локацијске дозволе,
- извршити усаглашавање захтева и Извода из пројекта у погледу класификације објекта,
- доставити Решење којим се одобрава рушење објекта бр. 2. из Преписа листа непокретности, који
се замењује новим објектом, издатим од стране Секретаријата за урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне послове,
- у Изводу из пројекта, у делу 0.5. Подаци о пројектантима, недостају подаци о одговорном лицу које
је израдило Елаборт заштите од пожара,
- у Изводу из пројекта, у делу 0.9.Изјава овлашћеног лица, недостаје изјава овлашћеног лица за
израду Елабората заштите од пожара,
- кориговати Елаборат заштите од пожара (насловну страну, решења о одређивању одговорног лица,
и графичке прилоге) у погледу врсте техничке документације - наведено је “ИДП -идејно решење”, а
на графичким прилозима “Главни пројекат заштите од пожара”,
- Извод из пројекта допунити ситуационо-нивелационим планом са приказом саобраћајног решења
који садржи и приказ начина и токова прикључења на јавни пут, приказ површина за мирујући
саобраћај, сходно чл. 33.Правилника
- положај објекта у односу на суседне парцеле и дозвољени положај и величина отвора, нису
исконтролисани јер нису наведени у Локацијској дозволи.
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, нити се плаћа административна такса.

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:
− ШОСО “МАРА МАНДИЋ”
Цара Душана 34
Панчево
− Архиви

