РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-15-351-743/2015
Пaнчево, Трг Краља Петра I бр. 2-4
Датум: 05.10.2015.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 „Чоља” ДОО, Радмила Миодрага, Јеремић Зорана и
Мирков Бранислава из Панчева, доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање грађевинске дозволе бр. V-15-351-743/2015 поднет дана
22.09.2015.године, од стране „Чоља” ДОО, Радмила Миодрага, Јеремић Зорана и Мирков Бранислава
из Панчева, као непотпун.
Образложење
„Чоља” ДОО из Панчева, Јабучки пут 103, Радмила Миодраг из Панчева, Л.Толстоја 40,
Јеремић Зоран из Глогоња, Београдска 4 и Мирков Бранислава из Панчева, ул. Лава Толстоја 40,
поднели су дана 22.09.2015.године захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу вишепородичног
стамбеног објекта у Панчеву, Лава Толстоја 40, на парцели топ.бр. 4521/5 к.о. Панчево, број V-16-351743/2015.
Сходно члану 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 Правилнику о садржини,начину и
поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
(“Сл.гласник РС” бр. 23/2015 и 77/2015), потребно је:
- усагласити пројектну документацију са Главном свеском и Изводом из пројекта (доставити пројекат
прикључака на водоводну и канализациону мрежу, који је наведен у таблици 0.5. или кориговати Главну
свеску и Извод из пројекта )
- кориговати решења о одређивању одговорних пројектаната инсталација (пројекти инсталација нису
достављени као део техничке документације за ПГД),
- ситуациони план са приказом синхрон-плана инсталација у Изводу из пројекта допунити свим
инсталацијама у складу са датим техничким описима инсталација, уз навођење капацитета, односно
димензија прикључка.
НАПОМЕНА: у случају да се Главни пројектант одлучио за решавање прикључења објекта на комуналну
инфраструктуру кроз Грађевинску дозволу, доставити Уговор са ЈП “Дирекција за изградњу и уређење
Панчева” Панчева о извођењу радова на јавној површини за прикључење објеката,као и сагласност свих
евентуалних сувласника на парцелама 4521/5 и 4521/4 к.о. Панчево за изградњу прикључка на водоводну
мрежу.
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 и не плаћа се административна такса.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог закључка може се изјавити приговор 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,дипл.инж.арх.
ДОСТАВИТИ:
1. „Чоља” ДОО из Панчева, Јабучки пут 103,

2. Радмила Миодрагу из Панчева, Л.Толстоја 40,
3. Јеремић Зорану из Глогоња, Београдска 4,
4. Мирков Браниславу из Панчева, ул. Лава Толстоја 40,
5. Архиви

