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Општинска управа oпштине Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и
инспекцијске послове, на основу чланова 8., 8ђ., у вези члана 134. став 2. и члана 142.
Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС'' бр. 72/09 , 81/09 - исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и
37/2019 - др. закон и 9/2020), у даљем тексту: Закон, члана 24., 26. и 27. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник
РС", бр. 68/2019)- у даљем тексту: Правилник, члана 17. Одлуке о општинској управи
општине Бела Црква ("Службени лист општине Бела Црква" бр. 7/2017) и члана 136.
Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС" бр. 18/2016 и 95/2018аутентично тумачење), решавајући по захтеву инвеститора Милетић-Бркић Славице и
Бркић Жељка, из Ковина, ул. Поштанска бр. 8, доноси:

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ
РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
МЕЊА се правноснажно Решење о одобрењу извођења радова број ROP-BCR28385-ISAW-1/2019, заводни број 351-145/2019-05 од 19.09.2019. године, за извођење
радова на инвестиционом одржавању помоћног објекта (уписан у листу
непокретности као објекат бр 2.), спратности Пр+0, категорије ''А'',
класификационог броја 127141, који се налази у Кајтасову, на катастарској парцели
бр. 2094/1, потес Лудвиг Поље, уписане у лист непокретности бр. 479 к.о. Кајтасово,
Општина Бела Црква. Измена се односи на решење о одобрењу извођења радова на
начин да се у ставу 1. диспозитива решења, уноси финансијер, С.З.Р.- атеље и
смештај за краћи боравак „АРТ-ПРОЈЕКТ“ из Ковина, МБ 54254130, ПИБ
102318107.
У осталим деловима Решење о одобрењу извођења радова број ROP-BCR28385-ISAW-1/2019, заводни број 351-145/2019-05 од 19.09.2019. године, се не мења.
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Извођењу радова се може приступити на основу правоснажног решења о измени
решења о одобрењу извођења радова и пријави радова.
Инвеститор је дужан да, надлежном органу који је издао решење, пријави почетак
извођења радова кроз ЦИС, најкасније осам дана пре почетка извођења радова, са
подацима и доказима прописани чланом 148. Закона и чланом 31. Правилника.

Образложење
Дана 12.02.2020. године, инвеститори Милетић-Бркић Славица и Бркић Жељка, из
Ковина, ул. Поштанска бр. 8, поднели су захтев, број поступка ROP-BCR-28385-ISAWA3/2020, интерни број 351-21/2020-05, за издавање решења о измени решења о одобрењу
извођења радова за извођење радова на инвестиционом одржавању помоћног објекта,
ближе описано у ставу 1. диспозитива овог решења.
Уз захтев за издавање одобрења приложена је следећа документација:
1. Препис листа непокретности број 479 к.о. Кајтасово, РГЗ-а, Службе за катастар
непокретности Бела Црква, бр. 952-1-109/2019-992 oд 19.09.2019. године;
2. Технички опис и попис радова на инвестиционом одржавању објекта, од 19.09.2019.
године, потписан и оверен печатом личне лиценце број ИКС 300 1179 03 од стране
одговорног пројектанта Славице Милетић Бркић, дипл. инж. арх;
3. Сагласност сувласника оверена од стране Јавног бележника под бр. УОП-I:6358/2019
oд 19.09.2019. године;
4. Сагласност сувласника оверена од стране Јавног бележника под бр. УОП-I:826/2020 oд
11.02.2020. године;
5. Уговор између инвеститора и финансијера, оверена од стране Јавног бележника под
бр. УОП-I:828/2020 oд 11.02.2020. године;
6. Доказ о уплати административних такси и накнаде за ЦЕОП.
Сходно члану 8ђ. став 1. и став 2. у вези члана 142. Закона, члану 23. став 2. тачка
3) и члану 24. Правилника, и члану овај орган је утврдио да је инвеститор уз захтев
приложио сву потребну документацију и да су испуњени формални услови за издавање
решења о измени решења о одобрењу извођења радова, те је на основу свега напред
наведеног решено као у диспозитиву овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се изјавити жалба у
року од осам дана од дана пријема истог Покрајинском секретаријату за енергетику,
грађевинарство и саобраћај у Новом Саду. Жалба се подноси путем овог органа кроз
Централни информациони систем Агенције за привредне регистре (ЦИС) таксирана са
480,00 динара републичке административне таксе.
Стручна и техничка обрада:
Борис Александровић, дипл. инж. грађ.
Начелница одељења за урбанизам, привреду,
и инспекцијске послове
Снежана Радојичић, дипл. инж. грађ.
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