
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОМОНМА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА  УПРАВА 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
БРОЈ: V-16-351-442/2015
Панчево, 06.07.2015 године
Трг краља Петра I  бр. 2-4
тел. 013/308-830

                            Градска управа – Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-
комуналне  послове у  Панчеву,  решавајући  по  захтеву  за  реконструкцију  општинског  пута
бр.5 Панчево (од раскрснице путева ОП 5 и државног пута  Ib реда бр.22) – Долово на кат.
парцелама  бр.14002/1,  13924,  14002/2  К.О  Панчево  и  кат.  парцелама  бр.14606,  13087,
13584, 13495, 13585, 14236, 3376 и 2633 К.О. Долово, који је поднео Град Панчево путем ЈП
''Дирекција за изградњу и уређење Панчева'' Панчево, ул.Змај Јовина бр.6 на основу члана
192. и 196  Закона о општем управном поступку (“Службени  лист СРЈ” бр. 33/97, 31/01 и ''Сл.
гласник Р.С.'' 30/10),  чл.  134. ст.  2.  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-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),
чл. 14. став 3. и чл. 34. Одлуке о градској  управи града Панчева ''Сл.лист града Панчев'' бр.
13/14-пречишћен текст) доноси следеће:

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
   

I        ОДОБРАВА се Граду Панчеву путем ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење Панчева''
Панчево,  ул.Змај  Јовина  бр.6,  извођење  радова  за  реконструкцију  општинског  пута
бр.5 Панчево (од раскрснице путева ОП 5 и државног пута Ib реда бр.22) – Долово, од
км  0+000.00  до  ко  12+679,94  на  кат.  парцелама  бр.14002/1,  13924,  14002/2  К.О
Панчево и кат. парцелама бр.14606, 13087, 13584, 13495, 13585, 14236, 3376 и 2633
К.О. Долово

II        Саставни део овог решења су : Главни пројекат реконструкције општинског пута бр.5
Панчево  (од  раскрснице  путева  ОП5  и  државног  пута  Ib реда  бр.22)  –  Долово
геодетски елаборат књига 1 од јуна 2014. године израђен од стране BHL Projekt doo  из
Београда, одговорни пројектант дипл.инж. геод. Павле Вујнић лиценца бр. 372 М777
13,  Главни  пројекат  реконструкције  општинског  пута  бр.5  Панчево  (од  раскрснице
путева ОП5 и државног пута Ib реда бр.22) – Долово деоница I,  књига I-1 од јуна 2014.
године  израђен  од  стране  BHL  Projekt  doo   из  Београда,  одговорни  пројектанти
дипл.инж.грађ. Биљана Ердоглија Николић лиценца бр.315  H300 09, дипл.инж. геод.
Павле  Вујнић  лиценца  бр.  372 М777  13,  дипл.инж.геол.  Милан  Станковић  лиценца
бр.491  5804  04,  дипл.инж.грађ.  Чедомир  Пиштало  лиценца  бр.314  8142  04,
дипл.инж.грађ. Марко Миловановић лиценца бр.315  H171 09 и дипл.инж.саоб. Петар
Унтербергер лиценца бр.370 I141 09, Главни пројекат реконструкције општинског пута
бр.5 Панчево  (од  раскрснице  путева  ОП5 и државног  пута  Ib реда  бр.22) – Долово
деоница  I,   књига  I-2  од  јуна  2014.  године  израђен  од  стране  BHL Projekt  doo   из
Београда, одговорни пројектанти дипл.инж.грађ. Биљана Ердоглија Николић лиценца
бр.315  H300  09,  дипл.инж.  геод.  Павле  Вујнић  лиценца  бр.  372  М777  13,
дипл.инж.геол.  Милан  Станковић  лиценца  бр.491  5804 04,  дипл.инж.грађ.  Чедомир
Пиштало лиценца бр.314 8142 04, дипл.инж.грађ. Марко Миловановић лиценца бр.315
H171 09 и дипл.инж.саоб. Петар Унтербергер лиценца бр.370 I141 09, Главни пројекат
реконструкције општинског пута бр.5 Панчево (од раскрснице путева ОП5 и државног
пута  Ib реда бр.22) – Долово деоница  II,  књига  II-1 од јуна 2014. године израђен од
стране  BHL Projekt doo   из Београда, одговорни пројектанти дипл.инж.грађ. Биљана
Ердоглија Николић лиценца бр.315 H300 09, дипл.инж. геод. Павле Вујнић лиценца бр.
372 М777 13, дипл.инж.геол. Милан Станковић лиценца бр.491 5804 04, дипл.инж.грађ.
Чедомир  Пиштало  лиценца  бр.314  8142  04,  дипл.инж.грађ.  Марко  Миловановић
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лиценца бр.315 H171 09 и дипл.инж.саоб. Петар Унтербергер лиценца бр.370 I141 09,
Главни пројекат реконструкције општинског пута бр.5 Панчево (од раскрснице путева
ОП5 и државног  пута  Ib реда бр.22) – Долово деоница  III,  књига  III-1 од јуна 2014.
године  израђен  од  стране  BHL  Projekt  doo   из  Београда,  одговорни  пројектанти
дипл.инж.грађ. Биљана Ердоглија Николић лиценца бр.315  H300 09, дипл.инж. геод.
Павле  Вујнић  лиценца  бр.  372 М777  13,  дипл.инж.геол.  Милан  Станковић  лиценца
бр.491  5804  04,  дипл.инж.грађ.  Чедомир  Пиштало  лиценца  бр.314  8142  04,
дипл.инж.грађ. Марко Миловановић лиценца бр.315  H171 09 и дипл.инж.саоб. Петар
Унтербергер лиценца бр.370 I141 09, Главни пројекат реконструкције општинског пута
бр.5 Панчево  (од  раскрснице  путева  ОП5 и државног  пута  Ib реда  бр.22) – Долово
деоница  III,  књига  III-2 од јуна 2014. године израђен од стране  BHL Projekt doo   из
Београда, одговорни пројектанти дипл.инж.грађ. Биљана Ердоглија Николић лиценца
бр.315  H300  09,  дипл.инж.  геод.  Павле  Вујнић  лиценца  бр.  372  М777  13,
дипл.инж.геол.  Милан  Станковић  лиценца  бр.491  5804 04,  дипл.инж.грађ.  Чедомир
Пиштало лиценца бр.314 8142 04, дипл.инж.грађ. Марко Миловановић лиценца бр.315
H171 09 и  дипл.инж.саоб.  Петар  Унтербергер  лиценца  бр.370  I141 09, са  главном
свеском  Главног  пројекта  реконструкције  општинског  пута  бр.5  Панчево  (од
раскрснице  путева  ОП5 и  државног  пута  Ib реда  бр.22)  – Долово  и   извештајем  о
извршеној техничкој  контроли Главног пројекта  реконструкције општинског пута  бр.5
Панчево (од раскрснице путева ОП5 и државног пута Ib реда бр.22) – Долово деоница
I, II  и  III које  је урадио  SN Put Projekt из Београда новембра 2014. године, вршиоци
техничке  контроле  дипл.инж.грађ.  Радоје  Трошић  лиценца  бр.315  9435  04,
дипл.инж.геод.  Миодраг  Јовановић  лиценца  бр.372  I339  10,  дипл.инж.геол.  Милош
Брекић  лиценца  бр.491  5801  04,  дипл.инж.грађ.  Јелена  Попић  Новаковић  лиценца
бр.314  D174  06,  дипл.инж.грађ.  Милан  Бошњаковић  лиценца  бр.310  I308  09,
дипл.инж.саоб. Маријана Јаћимовић лиценца бр.370 H858 09

     
О  б р а з л о ж е њ е

ЈП  ''Дирекција  за  изградњу  и  уређење  Панчева''  Панчево,  ул.Змај  Јовина  бр.6, поднео  је
овом Секретаријату дана 29.06.2015. године захтев за  извођење радова  за реконструкцију
општинског пута бр.5 Панчево (од раскрснице путева ОП 5 и државног пута Ib реда бр.22) –
Долово, од км 0+000.00 до ко 12+679,94 на кат. парцелама бр.14002/1, 13924, 14002/2 К.О
Панчево  и кат.  парцелама бр.14606, 13087, 13584, 13495, 13585, 14236, 3376 и 2633 К.О.
Долово
          Уз захтев за издавање решења инвеститор је  доставио сву  документацију прописану
чланом 145 став 2 Закона о планирању и изградњи /“Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50-УС и 98/13-УС / и то: 

1. Катастарско топографски план   бр.  7F31 од  15.082013.године,  издата од  стране – Геософт
доо Боеград;

2. Главна свеска главног пројекта реконструкције општинског пута бр.5 Панчево (од раскрснице
путева  ОП5  и  државног  пута  Ib реда  бр.22)  –  Долово,  главни  пројектант  дипл.инж.грађ.
Биљана Ердоглија Николић лиценца бр.315 H300 09

3. Главни пројекат реконструкције општинског пута бр.5 Панчево (од раскрснице путева ОП5 и
државног  пута  Ib реда  бр.22)  – Долово  геодетски  елаборат  књига  1  од  јуна  2014.  године
израђен од стране BHL Projekt doo  из Београда, одговорни пројектант дипл.инж. геод. Павле
Вујнић  лиценца  бр.  372  М777  13,  Главни  пројекат  реконструкције  општинског  пута  бр.5
Панчево  (од  раскрснице  путева  ОП5 и  државног  пута  Ib реда  бр.22)  – Долово  деоница  I,
књига  I-1 од јуна 2014. године израђен  од стране  BHL Projekt doo   из Београда,  одговорни
пројектанти  дипл.инж.грађ.  Биљана  Ердоглија  Николић  лиценца  бр.315 H300 09, дипл.инж.
геод.  Павле  Вујнић  лиценца  бр.  372  М777  13,  дипл.инж.геол.  Милан  Станковић  лиценца
бр.491 5804 04, дипл.инж.грађ.  Чедомир  Пиштало  лиценца  бр.314 8142 04, дипл.инж.грађ.
Марко Миловановић лиценца бр.315  H171 09 и дипл.инж.саоб. Петар Унтербергер лиценца
бр.370 I141 09, Главни пројекат реконструкције општинског пута бр.5 Панчево (од раскрснице
путева ОП5 и државног пута Ib реда бр.22) – Долово деоница I,  књига I-2 од јуна 2014. године
израђен  од  стране  BHL  Projekt  doo   из  Београда,  одговорни  пројектанти  дипл.инж.грађ.
Биљана Ердоглија Николић лиценца бр.315 H300 09, дипл.инж. геод. Павле Вујнић лиценца
бр.  372 М777 13, дипл.инж.геол.  Милан  Станковић  лиценца бр.491 5804 04, дипл.инж.грађ.
Чедомир  Пиштало  лиценца  бр.314  8142  04,  дипл.инж.грађ.  Марко  Миловановић  лиценца
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бр.315 H171 09 и дипл.инж.саоб. Петар Унтербергер лиценца бр.370 I141 09, Главни пројекат
реконструкције општинског пута бр.5 Панчево (од раскрснице путева ОП5 и државног пута Ib
реда  бр.22) – Долово  деоница  II,   књига  II-1 од  јуна  2014.  године  израђен  од  стране  BHL
Projekt doo   из Београда,  одговорни пројектанти дипл.инж.грађ.  Биљана  Ердоглија  Николић
лиценца  бр.315  H300  09,  дипл.инж.  геод.  Павле  Вујнић  лиценца  бр.  372  М777  13,
дипл.инж.геол. Милан Станковић лиценца бр.491 5804 04, дипл.инж.грађ. Чедомир Пиштало
лиценца  бр.314  8142  04,  дипл.инж.грађ.  Марко  Миловановић  лиценца  бр.315  H171  09  и
дипл.инж.саоб.  Петар  Унтербергер  лиценца  бр.370 I141 09,  Главни пројекат  реконструкције
општинског пута бр.5 Панчево (од раскрснице путева ОП5 и државног пута  Ib реда бр.22) –
Долово деоница  III,  књига  III-1 од јуна 2014. године израђен од стране  BHL Projekt doo   из
Београда, одговорни пројектанти дипл.инж.грађ. Биљана Ердоглија Николић лиценца бр.315
H300  09,  дипл.инж.  геод.  Павле  Вујнић  лиценца  бр.  372  М777  13,  дипл.инж.геол.  Милан
Станковић лиценца бр.491 5804 04, дипл.инж.грађ.  Чедомир Пиштало лиценца бр.314 8142
04,  дипл.инж.грађ.  Марко  Миловановић  лиценца  бр.315  H171  09  и  дипл.инж.саоб.  Петар
Унтербергер  лиценца  бр.370 I141 09,  Главни  пројекат  реконструкције општинског  пута  бр.5
Панчево  (од  раскрснице  путева  ОП5 и  државног  пута  Ib реда  бр.22) – Долово  деоница  III,
књига  III-2 од јуна 2014. године израђен од стране  BHL Projekt doo  из Београда, одговорни
пројектанти  дипл.инж.грађ.  Биљана  Ердоглија  Николић  лиценца  бр.315 H300 09, дипл.инж.
геод.  Павле  Вујнић  лиценца  бр.  372  М777  13,  дипл.инж.геол.  Милан  Станковић  лиценца
бр.491 5804 04, дипл.инж.грађ.  Чедомир  Пиштало  лиценца  бр.314 8142 04, дипл.инж.грађ.
Марко Миловановић лиценца бр.315  H171 09 и дипл.инж.саоб. Петар Унтербергер лиценца
бр.370 I141 09

4. Техничка  контрола  Главног  пројекта  реконструкције  општинског  пута  бр.5  Панчево  (од
раскрснице  путева  ОП5 и  државног  пута  Ib реда  бр.22) – Долово  деоница  I,  II  и  III које је
урадио  SN  Put  Projekt из  Београда  новембра  2014.  године,  вршиоци  техничке  контроле
дипл.инж.грађ.  Радоје  Трошић  лиценца  бр.315 9435 04, дипл.инж.геод.  Миодраг  Јовановић
лиценца  бр.372  I339  10,  дипл.инж.геол.  Милош  Брекић  лиценца  бр.491  5801  04,
дипл.инж.грађ.  Јелена  Попић  Новаковић  лиценца  бр.314  D174  06,  дипл.инж.грађ.  Милан
Бошњаковић  лиценца  бр.310  I308 09,  дипл.инж.саоб.  Маријана  Јаћимовић  лиценца  бр.370
H858 09

5. Потврда бр. 01-2236/2015 од 29.05.2015. године, издата од стране ЈП «Дирекција за изградњу
и уређење Панчева» из Панчева, као доказ о ослобађању плаћања доприноса за уређивање
грађевинског земљишта

Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре у члану 18. прописано је да се за
изградњу  комуналне  инфраструктуре  не  прибавља  извод  из  листа  непокретности  за  катастарску
парцелу.  Имајући  у  виду  наведено  инвеститор  није  био  у  обавези  да  уз  захтев  поднесе  доказ  о
решеним  имовинско  правним  односима  на  парцели,  нити  је  надлежни орган прибављао  извод  из
листа непокретности.

Сходно члану 8ђ.  Закона о планирању и изградњи, надлежни орган је проверио испуњеност
формалних услова за изградњу и није се упуштао у оцену техничке документације, нити је испитао
веродостојност документације која је достављена.  У случају штете настале као последица примене
техничке документације, на основу које је издата грађевинска дозвола, за коју се накнадно утврди да
није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант, вршилац
техничке контроле и инвеститор.

             На основу наведеног чињеничног стања, налазећи да је инвеститор приложио све законом
прописане  доказе,  утврђено  је  да  су  испуњени  услови  из  члана  145.  ст.7  Закона  о  планирању  и
изградњи  ("Службени гласник Републике Србије". бр. 72/09,  81/09-исправка, 64/10-УС, 24/10, 121/12,
42/13-УС,  50-УС  ,  98/13-УС,  132/14 и  145/14) за  издавање  решења  којим  се  одобрава  извођење
радова за реконструкцију општинског пута бр.5 Панчево (од раскрснице путева ОП 5 и државног пута
Ib реда бр.22) – Долово на кат. парцелама бр.14002/1, 13924, 14002/2 К.О Панчево и кат. парцелама
бр.14606,  13087,  13584,  13495,  13585,  14236,  3376  и  2633  К.О.  Долово,  па  је  одлучено  као  у
диспозитиву решења.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
        Против  овог  решења  допуштена  је  жалба  Покрајинском  Секретаријату  за  урбанизам,
градитељство  и  заштиту  животне  средине у  Новом  Саду, у  року  од   8 дана  од  дана  достављања
решења. Жалба се предаје путем овог Секретаријата, таксирана са  420,00 динара административне
таксе.
 
                                                                                 
ДОСТАВИТИ:                                                                                                    С Е К Р Е Т А Р

1. Инвеститору                                                                                                  Синиша Јанковић
2. Грађевинској инспекцији                                                                                  дипл.инж.арх.
3. Писарници
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