Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА
Општинска управа
Одељење за урбанизам, привреду
и инспекцијске послове
Број поступка: ROP-BCR-14237-CPI-1/2016
Интерни број: 351-50/2016-05
Дана: 18.10.2016. године
Бела Црква, ул. Милетићева бр. 2
Тел: 013/851-224 - локал 112
Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општинске управе Бела
Црква, на основу члана 8ђ. став 3., а у вези са чланом 134. став 2. и чланом 135. Закона о
планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09- испр., 64/10- одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС,132/14 и 145/14), члана
18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
("Службени гласник РС", бр. 113/2015), члана 210. Закона о општем управном поступку
("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и "Службени гласник РС", бр. 30/10) и члана 16.
Одлуке о општинској управи општине Бела Црква ("Службени лист општине Бела Црква" бр.
10/08), решавајући по захтеву инвеститора Општине Бела Црква, ул. Милетићева бр. 2,
доноси:

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Општине Бела Црква, ул. Милетићева бр. 2,
ПИБ 100868214, за издавање Решења о грађевинској дозволи за изградњу бициклистичке
стазе, категорије Г, класификационе ознаке 211201, са десне стране државног пута IIA-134,
између насељених места Бела Црква и Врачев Гај, на катастарским парцелама број 774, 1324 и
4281/1 к.о. Врачев Гај 1, Општина Бела Црква.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Инвеститор Општина Бела Црква, ул. Милетићева бр. 2, поднео је дана 23.06.2016.
године, овом органу захтев за издавање Решења о грађевинској дозволи за изградњу
бициклистичке стазе, ближе описане у диспозитиву закључка.
Уз захтев за издавање Решења, односно уз пријаву кроз ЦИС, приложена је следећа
документација:
1.

Извод из пројекта за грађевинску дозволу са главном свеском (0), број техничке
документације 5-13/15 од 24.06.2015. године, који је урадио Предузеће за урбанизам,
пројектовање и инжењеринг ДП-ИНГ д.о.о. са седиштем у Новом Бечеју, ул. Револуције 4а,

2.

3.
4.
5.
6.

потписан и оверен печатом
личне лиценце главног пројектанта Лидије Драгић,
дипл.инж.грађ., бр. лиценце 315 L177 12
Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) са деловима пројекта:
2/2- Пројекат саобраћајница, број техничке документације 5-13/15 од 24.06.2015. године,
оверен и потписан од стране одговорног пројектанта Лидије Драгић, дипл.инж.грађ., бр.
лиценце 315 L177 12, са извештајем о техничкој контроли од стране вршиоца техничке
контроле Светозара Клајића, дипл. грађ. инж., број лиценце 315 0475 03
8- Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације, број техничке документације 5-13/15
од 24.06.2015. године, оверен и потписан од стране одговорног пројектанта Александра
Самоловчев, дипл. инж. саоб., бр. лиценце 370 H860 09, са извештајем о техничкој
контроли од стране вршиоца техничке контроле Душан Бесара, дипл. инж. саоб., број
лиценце 370 К148 11
Локацијска дозвола, број 353-6/2013-05, oд дана 28.01.2016. године
Доказ о уплати републичке административне таксе
Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП
Пуномоћје за подношење захтева

Увидом у достављени захтев и приложену документацију, утврђено је да за поступање по
захтеву нису испуњени формални услови, односно утврђени су следећи недостаци:
1. Није потписана од стране инвеститора одлука о одређивању главног пројектанта,
сходно члану 50. став 1. тачка 1) Правилника о садржини, начину и поступку израде и
начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
2. Није достављена техничка документација у dwg или dwf формату, сходно члану 3. став
3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
3. Није приложена сагласност, сходно члану 50. став 1. тачка 4) Правилника о садржини,
начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и
намени објеката:
3.1. ЈП "Путеви Србије", наведено и у Саобраћајно-техничким условима ЈП "Путеви Србије",
број 344-627/13-1 од 10.02.2014. године, тачка IV
3.2. ʺТелеком Србијаʺ, предузеће за телекомуникације а.д.
3.3. Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром
ʺИнфраструктура железнице Србијеʺ а.д.
Имајући у виду наведено, а у складу са чланом 18. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем, донет је закључак као у диспозитиву.
Акоподносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана
од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе нов, усаглашен,
захтев и отклони све недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који је
одбачен, нити се поново плаћа административна такса, односно накнада за Централну
евиденцију из члана 16. став 2. тачка 3. Правилника.
Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног
захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног
плаћања административне таксе, односно накнаде и накнаде за Централну евиденцију.
Ако уз саглашен захтев подносилац достави измењен документ у односу на документ
који је већ доставио уз одбачен захтев, надлежни орган ће поступати по том измењеном
документу. Ако због измењеног документа наступи додатни формални недостатак који је разлог
за одбацивање захтева, подносилац не може поново користити напред наведено право.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Закључка може се изјавити жалба у року од
осам дана од дана пријема истог Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине у Новом Саду, путем овог органа непосредно, писмено или усмено на
записник, таксирана са 430,00 динара административне таксе.

Стручна и техничка обрада:
Снежана Радојичић, дипл. инж. грађ.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Томислав Дмитровић, дипл. прав.

