РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО – ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ
И СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број :ROP-PAN-173-LOCH-2/2016
Панчево, 22.03.2016. год.
Трг Краља Петра I бр. 2-4
Градска управа града Панчева – Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове у Панчеву, поступајући по службеној дужности, а у поступку издавања Локацијских услова број
ROP-PAN-173-LOCH-2/2016 на основу члана 209. Закона о општем управном поступку (''Службени лист
СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'' 30/10), члана 53.a Закона о планирању и изградњи
(''Службени 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), члана 3.ст.10. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл.гласник РС“ бр. 113/15) и члана 14. став 3. и члана 34. Одлуке о градској управи
града Панчева (''Службени лист града Панчева'' бр. 13/14– пречишћен текст) , донео је следећи:
ЗАКЉУЧАК
У Локацијским условима Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове
у Панчеву број ROP-PAN-173-LOCH-2/2016 од 23.02.2016.године за изградњу стамбенго објекта са две (2)
стамбене јединице у Банатском Новом Селу у ул.Братства јединства бр. 36, на катастарским парцелама
број 224/1 и 225/1 обе к.о.Банатско Ново Село у Панчеву, у тачки 7.2. Услови прикључења на комуналну
инфраструктуру у подтачки 2 наведени су услови ЕПС Дистрибуција Панчево број 8Ц.1.1.0-Д.07.15.32233/16 од 09.02.2016.године, а како је дописом ЕПС Дистрибуција Панчево број 8Ц.1.0.0.-Д.07.15.32233/3-16-7 од 29.02.2016.године наведено да је дошло до грешке у достављеним условима и достављени
нови услови број 8Ц.1.0.0.-Д.07.15.-32233/2-16-5 од 24.02.2016.године, те се овим путем наведена грешка
исправаља и гласи:
„7.2. Услови за прикључења на комуналну инфраструктуру
 ЕПС
Дистрибуција
Панчево
број
број
8Ц.1.0.0.-Д.07.15.-32233/3-16-7
од
29.02.2016.године“
Ова исправка има правно дејство од дана од ког правно дејство имају донети локацијски услови.
Образложење
Приликом доношења Локацијских услова Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове у Панчеву број број ROP-PAN-173-LOCH-2/2016 од 23.02.2016.године за изградњу
стамбенго објекта са две (2) стамбене јединице у Банатском Новом Селу у ул.Братства јединства бр. 36, на
катастарским парцелама број 224/1 и 225/1 обе к.о.Банатско Ново Село у Панчеву, утврђено је да је дошло
до грешке у у тачки 7.2. Услови прикључења на комуналну инфраструктуру подтачки 2 која се односи на
услове ЕПС Дистрибуција Панчево, те се доношењем овог закључка наведена грешка исправља као што је
наведено у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ :
Против овог Закључка допуштена је жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду у року од 15 дана од дана достављања. Жалба се
предаје путем овог Секретаријата таксирана са 440,00 динара административне таксе.
ДОСТАВИТИ
1. Мајсторовић Драган из Банатског Новог Села
путем пуномоћника Варга Снежане из Панчева
2. Писарници

СЕКРЕТАР
Синиша Јанковић, дипл.инж.арх.
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