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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 Радојчић Ранка
из Панчева, доноси

З А К Љ У Ч А К
                                                                        

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање грађевинске дозволе  бр. V-16-351-790/2015, поднет дана
05.10.2015.године, од стране Радојчић Ранка из Панчева,  као непотпун.
                                           

О б р а з л о ж е њ е

 Радојчић Ранко из Панчева,ул. Браће Јовановића бр. 59,  поднео је дана 05.10.2015.године
захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу стамбено-пословног објекта на парцели топ.бр.
3054 к.о. Панчево, у Панчеву, ул. Ружина бр. 9,  бр. V-16-351-790/2015.
Увидом у поднети захтев утврђено је да:
-  У  Изводу  из  пројекта  прецизирати  о  којој  се   врсти  пословног  простора  ради-трговина  или
администрација  (на  графичким  прилозима  се  наводи  и  трговина  и  администрација),  како  би  се
проверила  испуњеност  тачке 8.10.  Локацијске  дозволе -  Услови  и  начин  обезбеђења простора  за
паркирање возила,
-  Предвиђено саобраћајно решење са паркирањем у ајнфору, које је приказано у Изводу  из пројекта,
није  у складу  са  чланом  66. Закона  о  безбедности  у саобраћају(“Сл.гласник  РС” број  41/09, 53/10,
101/11, 32/13 - одлука УС и 55/14), о чему се изјаснила Агенција за саобраћај градске управе града
Панчева, дописом број:XII-17-344-Сл./2015 од 15.10.2015.године,
-   у  складу  са  НАПОМЕНОМ  у  тачки  1.  Локацијске  дозволе,  означити  у  Пројекту  за  грађевинску
дозволу и Изводу из  пројекта део који представља  Детаљну  анализу  локације,  којом  се  доказује
могућност  изградње  новог  објекта  на  парцели  која  је  мање  површине  од  планом  предвиђене
минималне површине парцеле.
            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 се
документација која је достављена уз одбачен захтев, нити се плаћа административна такса.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог закључка може се изјавити жалбу Градском већу града Панчева, у року од 5 дана

од  дана  достављања,  а преко  овог  органа,  таксирана  са  440,00 дин.  републичке административне
таксе. 
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