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Општинска управа oпштине Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и 

инспекцијске послове, на основу члана 8ђ став 3. 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)- у даљем тексту: 

Закон, члана 18. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/2015)- у даљем тексту: 

Правилник, члана 16. Одлуке о општинској управи општине Бела Црква ("Службени 

лист општине Бела Црква" бр. 10/08) и члана 210. Закона о општем управном поступку 

("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и "Службени гласник РС", бр. 30/10), 

поступајући по захтеву ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА, ул. Милетићева бр. 2, доноси: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА, ул. 

Милетићева бр. 2, за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу 

коловоза у улицама 1. Октобра, Жртава фашистичког терора и Жарка Зрењанина 

у насељеном месту Кусић, категорије "Г", класификационе ознаке 211201, на 

катастарској парцели број 4888/1, број листа непокретности 687, К.О. Кусић 1, 

Општина Бела Црква, због неиспуњености формалних услова за даље поступање 

по захтеву. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
Инвеститор ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА, ул. Милетићева бр. 2, поднео је дана 

27.10.2016. године усаглашен захтев за издавање решења о грађевинској дозволи, број 

поступка ROP-BCR-22431-CPIH-2/2016, интерни број 351-109/2016-05, за изградњу 

коловоза у улицама 1. Октобра, Жртава фашистичког терора и Жарка Зрењанина у 

насељеном месту Кусић, описано у ставу 1. диспозитива овог закључка. 
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Уз усаглашен захтев је приложена следећа документација: 

 

1. Локацијски услови број предмета ROP-BCR-26310-LOC-1/2016, интерни број  353-

107/2016-05 од 26.10.2016. године, Општинске управе општине Бела Црква, 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове; 

 

2. Решење о грађевинској дозволи број 351-16/2012-05 од 02.04.2012. године, 

Општинске управе општине Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и 

инспекцијске послове; 

 

3. 0- Главна свеска, број техничке документације ПГД-20/16 од августа 2016. године, 

потписана и оверена печатом личне лиценце бр. ИКС 315 9430 04 од стране главног 

пројектанта Тихомира Кљајића, дипл. инж. грађ.; 

 

4. Пуномоћје за подношење захтева за издавање решења о грађевинској дозволи. 

 

Увидом у достављен усаглашен захтев и приложену документацију, а у складу 

са чланом 17. Правилника, утврђено је да за поступање по захтеву нису испуњени 

формални услови, односно утврђени су следећи недостаци: 

 

1. С обзиром на то да је подносилац захтева исходовао нове локацијске услове, 

број предмета ROP-BCR-26310-LOC-1/2016, интерни број 353-107/2016-05 од 

26.10.2016. године, сву техничку документацију у поступку исходовања решења 

о грађевинској дозволи: Извод из пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу 

(ПГД)- Главна свеска и делови пројекта (Пројекат саобраћајнице и Пројекат 

саобраћаја и саобраћајне сигнализације), треба ускладити са истим и израдити  

у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину 

вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката 

(ʺСлужбени гласник РСʺ, бр. 23/15, 77/15, 58/16 и 96/16). 

 

Имајући у виду наведено, а у складу са чланом 8ђ. Закона о планирању и 

изградњи и чланом 18. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем, донет је закључак као у диспозитиву. 

Подносилац захтева је искористио право на подношење усаглашеног захтева из 

члана 18. став 4. Правилника. Приликом подношења новог захтева дужан је да достави 

документацију прописану чланом 16. Правилника и поново плати прописане 

административне таксе, односно накнаде. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка, подносилац захтева може 

изјавити приговор Општинском већу Општине Бела Црква, директно или преко овог 

Одељења у року од 3 дана од дана достављања, таксиран са 430,00 дин. републичке 

административне таксе. 

 

 

Стручна и техничка обрада:       

Снежана Радојичић, дипл. инж. грађ. 

   

  НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

        Томислав Дмитровић, дипл. прав.  


