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Бела Црква, ул. Милетићева бр. 2
Тел: 013/851-224 - локал 112
Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општинске управе
Беле Цркве, решавајући по захтеву Општине Бела Црква, ул Милетићева бр. 2, на
основу члана 8ђ. став 3., а у вези члана 145. 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 29. став 5. 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), доноси:

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Општине Бела Црква, ул Милетићева бр. 2, ПИБ
100868214, за издавање решења о одобрењу за извођење радова по члану 145. Закона, за
извођење радова на реконструкцији дела водоводне мреже, категорије Г, класификациони
број 222210, у Белој Цркви, ул. Михајла Пупина, на катастарским парцелама број
5653/1, 5652/1, 10622 и 10623 к.о. Бела Црква, Општина Бела Црква.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Општина Бела Црква, ул Милетићева бр. 2, поднела је овом органу захтев за издавање
решења о одобрењу за извођење радова, број поступка ROP-BCR-30300-ISAW-1/2016,
интерни број 351-115/2016-05, дана 12.11.2016. године, за извођење радова на
реконструкцији дела водоводне мреже, ближе описане у диспозитиву закључка.
Уз захтев за издавање решења, односно уз пријаву кроз ЦИС, приложена је следећа
документација:
1.

Идејни пројекат:
0- Главна свеска идејног пројекта, број техничке документације IDP – 08/2016 од јула
2016. године, који је урадила Агенција за геодетске послове "ГЕОИНЖЕЊЕРИНГ" са
седиштем у Белој Цркви, ул. 1. Октобра бр. 49, потписана и оверена личним печатом
главног пројектанта Властимиром Мандићем, дипл. инж. грађ., са лиценцом бр. ИКС
314 D641 06;

2.

3.

4.
5.

3- Пројекат хидротехничке инсталације, број техничке документације IDP – 08/2016 од
јула 2016. године, потписан и оверен личним печатом одговорног пројектанта
Властимиром Мандићем, дипл. инж. грађ., са лиценцом бр. ИКС 314 D641 06;
Сагласност ПИК ʺЈужни Банатʺ д.о.о., број 01-821/2-2016 од 22.11.2016. године за
пролазак водоводне мреже преко катастарских парцела број: 5652/2, 4159, 5665/1, 4210/1,
4174/3, 4174/4, 10623, 4211 и 4664/8;
Сагласност Општине Бела Црква., број 46-4/2016-04 од 03.11.2016. године за радове на
реконструкцији постојеће водоводне мреже на катастарским парцелама број: 10622 и
10623;
Пуномоћје за подношење захтева за издавање решења о одобрењу извођења радова и
Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.

Увидом у достављени захтев и приложену документацију, утврђено је следеће:
1. У захтеву и пројекту хидротехничке инсталације, предметне катастарске парцеле
(број: 5653/1, 5652/1, 10622 и 10623) на којима је предвиђена реконструкција
водоводне мреже нису предмет и главне свеске идејног пројекта у којој је наведена
само парцела број 10622, неопходно је наведене делове ускладити, сходно члану 42.
став 1. тачка 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем;
2. Увидом у јавну књигу РГЗ-а, утврђено је да имаоц права на катастарску парцелу
број 5653/1 је ПИК ʺЈужни Банатʺ д.о.о., сходно томе потребно је доставити сагласност
и за предметну парцелу, сходно члану 69. став 8. Закона о планирању и изградњи;
3. Главну свеску и пројекат хидротехничке инсталације, потребно је потписати
квалификованим електронским потписом главног и одговорног пројектанта, сходно
члану 3. став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем и
4. У изјави главног пројектанта (0.4) број техничке документације није усклађен са
предметном, неопходно је наведено ускладити.
На основу напред наведеног, овај орган је утврдио да нису испуњени формални
услови за даље поступање по захтеву, сходно члану 28. и 29. Правилником о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15),
те је одлучено као у диспозитиву закључка.
Ако подносилац 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.
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 СРЕДСТВУ: Против овог закључка, подносилац захтева може
изјавити приговор Општинском већу, 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.

