
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА  УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И 
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ  
Број: V-16-351-818/2015
Пaнчево, Трг Краља Петра I бр. 2-4
Датум: 15.10.2015.године

Градска управа града Панчева – Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено – комуналне
послове, на основу чланова 135. и 145. 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), члана 14. и 34.  Одлуке о
градској  управи  града  Панчева  (''Сл.  лист  града  Панчева''  бр.  13/14-пречишћен  текст),  поступајући  по
захтеву  за издавање  решења  за  одобрење  извођења  радова  за  које  се не издаје  грађевинска  дозвола,
поднетом од стране Спасић Милорада из Јабуке,  доноси

З А К Љ У Ч А К
                                                                                

ОДБАЦУЈЕ СЕ  захтев  за издавање  решења за одобрење  извођења радова  за које се не издаје
грађевинска дозвола, бр. V-16-351-818/2015, поднет дана 09.10.2015.године, од стране Спасић Милорада
из Јабуке, као непотпун. 

О б р а з л о ж е њ е

   Спасић  Милорада  из  Јабуке, ул.  29.новембра  19, поднео је дана  10.09.2015.године   захтев  за
издавање  решења  за  одобрење  извођења  радова  за  које  се  не  издаје  грађевинска  дозвола-изградња
помоћног објекта у Банатском Новом Селу, ул. 29 новембра бр. 19, на кат.парцели топ.бр. 2187 и 2188 к.о.
Бан.Ново Село,  број V-16-351-706/2015.

         Сходно члану 145. 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) и Правилнику о садржини,начину и
поступку  израде  и  начин  вршења  контроле  техничке  документације  према  класи  и  намени
објеката(“Сл.гласник РС” бр. 23/15 и 77/15), потребно је:
-   доставити  Уговор  о  изградњи  недостајуће  инфраструктуре  са  ДОО  “Електровојводина”  Нови  сад,
“Електродистрибуција” Панчева, у складу са напоменом у тачки 7.2.Локацијских услова,
-  доставити доказ о одговарајућем праву на земљишту -Препис листа непокретности, оригинал, не старији
од 6 месеци.

        
 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 и не плаћа се 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. 

      
                                                                                                  СЕКРЕТАР

                        Синиша Јанковић   с.р.
ДОСТАВИТИ:         
     -      Спасић Милораду 
            Ул. Гоце Делчева 20
            Јабука 


