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           Градска управа града Панчева – Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове  у Панчеву, решавајући по захтеву ЈКП Хигијене из Панчева за издавање употребне дозволе,
основу члана 192 и члана 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,  64/10-УС,  24/11,  121/12,  42/13-УС  ,  50/13-УС,  98/13-УС,  132/14  и  145/14.),  чл.45  Правилника  о
поступку  спровођења  обједињене  процедуре   (''Сл.гласник  РС''  бр.22/15),  Правилника  о  садржини  и
начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржуни предлога комисије о утврђивању
подобности  објекта  за  употребу,  осматрању  тла  и  објекта  у  току  грађења  и  употребе  и  минималним
гарантним роковима за поједине врсте објеката ( "Сл. гласник РС" бр.27/2015) и на основу члана 14. став
3 и члана 34. Одлуке о градској управи Града Панчева (''Сл.лист Града Панчева '' бр.13/2014-пречишћен
текст) доноси  следеће 
  

Р Е Ш Е Њ Е

Одбија  се  захтев  за  издавање  употребне  дозволе  за  изведене  радове   на  инвестиционом
одржавању објеката на депонији у Панчеву на парцели топ.бр.12709/2 к.о. Панчево и то: ремонт опрема и
цевовода  ,  испитивање  прекривених  површина  ХДПЕ  фолије-тело  депоније  ,  ревитализација  и
побољшање  рада  постројења  за  прераду  отпадних  вода  на  депонији  Панчево,  радови  на  дренажном
систему  –  тело  депоније,  радови  на  поправци  и  замени  делова  лабораторијске  опреме,  радови  на
бежичном  повезивању  колске  ваге  са  пословним  системом  ЈКП  Хигијена,  радови  на  осветљењу  и
сигнализацији  надстрешнице  изнад  колске  ваге,  радови  на  поправци  оштећених  објеката  и  опреме  у
циљу оспособљавања санитарне депоније и радова на рехабилитацији депоније,  набавка инсталација
недостајуће  лабораторијске   опреме,  баждарење  и  повезивање  колске  ваге  на  инфорациони  систем
депоније и садња дрвећа у зеленом појасу ,  чији је инвеститор ЈКП Хигијена из Панчева  , као неоснован.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Дана 3.11.2015.год.  овом  секратаријату  обратила  се  ЈКП  Хигијена  из  Панчева   са  захтевом  за
издавање употребне дозволе за изведене радове  на инвестиционом одржавању објеката на депонији у
Панчеву на парцели топ.бр.12709/2 к.о. Панчево.

Уз захтев именована странка је приложила  решење  бр. V-16-351-1628/2014 од 8.9.2014. године,
опис и попис радова, изјаве извођача и надзора, и записник комисије за технички преглед.

Комисија  је  записником  бр.02-4029/23  од  23.10.2015.год.  констатовала  следеће  недостатке  и
неправилности: 
-није достављена потврда да сви приказани атести уграђеног материјала одговарају прописима у погледу
броја атеста као и потврда да су добијени резултати у складу са пројектованим квалитетом потписана од
стране одговорних извођача и надзорних органа.
-у елаборату о зонама опасности који је рађен 209.год. и који је служио за добијање првобитне употребне
дозволе дефинисане су зоне опасности од експлозије у самим таложним и аерисаним лагунама и око
лагуна . 
-обзиром  да  је  извршена  промена  технолошке  опреме  и  да  се  у  Идејном  пројекту  свеска  4.  Електро
радови на основу кога је добијено одобрење нових радова позива на зоне опасности и да је претходна
употребна  дозвола  добијена  на  основу  докумнтације  у  склопу  које  је  Елаборат  о  зонама  опасности,
потребно  је  извршити  усклађивање  стања  опреме  на  терену  и  дефинисаних  зона.  Нови  елаборат  о
зонама опасности мора бити урађен од стране лиценциране куће и мора имати сагласност надлежног
органа МУП-а. Након извршеног усклађивања документације и уграђене опреме може се дати предлог о
подобности изведених радова. 



Имајући  у  виду  да   су  констатована   одступања  и  да  комисија  није  дала  предлог  да  се  може
одобрити  употреба објекта    у складу са чл.158 Закона о планирању и изградњи  ("Сл. гласник РС" бр.
72/2009 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
чл.45 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре  (''Сл.гласник РС'' бр.22/15), Правилника
о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржуни предлога комисије
о утврђивању подобности  објекта  за употребу,  осматрању тла  и  објекта у току грађења и употребе  и
минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката ( "Сл. гласник РС" бр.27/2015)  одлучено је
као у диспозитиву решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења допуштена је жалба Покрајинском секретаријату за архитектутру, урбанизам,

градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду у року од 8 дана од дана достављања. Жалба се
предаје путем овог Секретаријата, таксирана са 430,00 динара административне таксе .

ДОСТАВИТИ:                                                                 
1. ЈКП Хигијена, Панчево                                                                 с.р.     СЕКРЕТАР:
     цара Лазара бр.57                                                                       Синиша Јанковић,    
2. Грађевинској инспекцији                                                                    дипл.инж.арх.
3. Писарници


