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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 89/15) 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 Нокић Драгана из Панчева, 
доноси

З А К Љ У Ч А К
                                                                              

ОДБАЦУЈЕ СЕ  захтев  за  издавање грађевинске  дозволе   бр.  V-15-351-1107/2015 поднет  дана 
29.12.2015.године, од стране Нокић Драгана из Панчева, као непотпун. 

О б р а з л о ж е њ е

Нокић Драган из Панчева, ул. Милутина Бојића 5/21, поднео је дана 29.12.2015.године  захтев за 
издавање грађевинске дозволе за изградњу вишепородичног стамбеног објекта са 14 стамбених јединица, 
бр. V-15-351-1107/2015.

 Након увида у поднети захтев и документацију, Секретаријат је упутио ЈП “Дирекција за изградњу и 
уређење  Панчева”  Панчево  захтев  за  обрачун  доприноса  за  уређивање  грађевинског  земљишта  од 
19.01.2016.године, и уз то приложио Локацијске услове бр. V-15-351-372/2015 од 12.12.2015.године и Извод 
из пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта са 14 стамбених јединица, спратности П+2+Пк 
на кат. парцели бр. 5628 к.о. Панчево, израђен од стране Бироа за пројектовање и инжењеринг “ AGP 
STUDIO ” Панчево, ул. Димитрија Туцовића бр. 26, бр. техничке документације: PR - PGD - 23/ 2015 . 
            ЈП “Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево је 21.01.2016.године доставила допис у 
коме се наводи да је потребно у Изводу из пројекта, 0-Главна свеска, приказати у табе3ларном приказу 
остварених површина збирно тачне нето површине, такође укупну нето површину је потребно ускладити са 
приказом укупне нето површине у осноцним подацима о објекту и локацији и у Изводу из пројекта, 0- 
свеска у приказу постојећих површина објеката који се руше приказати намену истих, како би се створила 
могућност  да  се  изврши  обрачун  доприноса  за  уређивање  грађевинског  земљишта,  па  је,  сходно 
одредбама 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) , одлучено као у диспозитиву.

У складу са чланом  18  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем, 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 усаглашен 
захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља се документација која је достављена уз одбачен 
захтев, нити се плаћа административна такса.
             Подносилац захтева може само једном искористити право подношења усаглашеног захтева без 
достављања документације поднете уз захтев који је одбачен  и поновног плаћања административне таксе, 
односно накнаде.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог закључка може се изјавити жалба Градском већу града Панчева, у року од 3 дана од 

дана достављања, а преко овог органа, таксирана са 430,00 дин. републичке административне таксе. 
      

      
                              СЕКРЕТАР

         Синиша Јанковић с.р.
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             ул. Милутина Бојића 5/21 
             Панчево

− Архиви
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