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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 
Марачек Иштвана из Панчева, доноси

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање грађевинске дозволе бр. V-16-351-1072/2015  поднет дана 
21.12.2015. године од стране Марачек Иштвана из Панчева,  као непотпун.

По захтеву није могуће поступати из следећих разлога:
1. Захтев није уредно попуњен:

*није јасно ко је подносилац захтева: Марачек Иштван или Маја Беговић Радеч
*постоји неусклађеност између захтева и достављене техничке документације: у захтеву за 

издавање  грађевинске  дозволе  у  тачки  В)  подаци  о  постојећим  објектима  на  парцели, 
подносилац захтева је навео да је бруто развијена површина која се задржава П=0 м2, што је у 
супротности са достављеном пројектном документацијом и Локацијском дозволом бр. V-15-353-
350/2015 од 23.2.2015. године, које се односе на реконструкцију и доградњу објекта.
2.Извод из пројекта за грађевинску дозволу није урађен у складу са Правилником о садржини, 
начину и поступку израде и начину вршења техничке контроле техничке документације према 
класи и намени објекта («Сл. гласник РС» бр. 23/15 и 77/15), јер:

*насловна страна извода из пројекта не садржи потврду усклађености извода из пројекта 
са подацима из пројекта за грађевинску дозволу

*у  тачки  2.0.  «изјава  вршиоца  техничке  контроле»  и  у  тачки  0.4.  «изјава  главног 
пројектанта», помиње се свеска бр. 5 – пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација, 
који није достављен

*не  постоји  садржај  главне  свеске,  садржај  техничке  документације,  подаци  о 
пројектантима и овлашћеним лицима, општи подаци о објекту, сажети технички опис

*приложеним графичким прилозима није прецизно дефинисан габарит објекта, висина 
објекта  (слемена  и  венца),  нису  дефинисана  димензије  паркинг  места  са  манипулативним 
простором, нису приказана места прикључења на комуналну инфраструктуру,
 *Извод  из  пројекта  не  садржи  неопходне  податке  како  би  се  могла  проверити 
усклађеност података наведених у Изводу из пројекта са подацима у издатој Локацијској 
дозволи  и  техничким  условима  јавних  предузећа  који  чине  саставни  део  Локацијске 
дозволе
3.Није достављен комплетан Извештај о извршеној техничкој контроли пројекта за грађевинску 
дозволу  



4.Није достављена техничка докуменатација на ЦД-у

О б р а з л о ж е њ е

Марачек  Иштван из  Панчева,  ул.  Жарка  Фогараша  бр.  13,  поднели су дана 21.12.2015. 
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),  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 документацију поднету уз захтев који је одбачен нити се поново плаћа административна 
такса.

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:      СЕКРЕТАР

1.Марачек Иштван, Панчево Синиша Јанковић
   Др Жарка Фогараша бр. 13    дипл.инж.арх.
2.писарници
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