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Oпштинска управа општине Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и
инспекцијске послове, на основу члана 152. Закона о планирању и изградњи ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 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 34. и члан 35.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.
гласник РС", бр. 113/2015)- у даљем тексту: Правилник, члана 161. Закона о општем
управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', број 33/97 и 31/2001, ''Службени гласник Р.С.'', број
30/2010) и члана 16. Одлуке о општинској управи општине Бела Црква ("Службени лист
општине Бела Црква" бр. 10/08), издаје:

ПОТВРДУ
ПОТВРЂУЈЕ СЕ инвеститору радова ДОБРА ФАРМА ДОО БЕЛА ЦРКВА,
пријем изјаве о завршетку израде темеља за објекат ФАРМА КОЗА, инвеститора
ДОБРА ФАРМА ДОО БЕЛА ЦРКВА, са седиштем у Добричеву, потес Канеј Србеску,
који се на основу Решења о грађевинској дозволи број поступка ROP-BCR-10958-CPI1/2016, интерни број 351-42/2016-05 од 01.08.2016.год. који се гради на катастарској
парцели број 605/1 К.О. Добричево.
Уз пријаву завршетка израде темеља приложена је следећа документација:
1. Геодетски снимак изведеног стања темеља, без броја од 27.09.2017. године, израђен
од стране Геодетског бироа "ГЕОИНЖЕЊЕРИНГ" са седиштем у Белој Цркви, ул. 1.
Октобра бр. 49;
2. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП;
3. Изјава о завршетку израде темеља;
4. Овлашћење за оверу документације;
5. Овлашћење са образложењем о подносиоцу пријава, од 02.10.201 7.;
6. Доказ о уплати накнаде за потврду о пријави израде темеља;
7. Доказ о уплати републичке административне таксе;
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8. Извод АПР о регистрацији.

Ова потврда се издаје као доказ да је инвеститор извршио пријаву завршетка
израде темеља за објекат ФАРМА КОЗА, инвеститора ДОБРА ФАРМА ДОО БЕЛА
ЦРКВА са седиштем у Добричеву, потес Канеј Србеску.
Потврда о пријему изјаве о завршетку изграђених темаља саставни је део техничке
документације за употребну дозволу.
Извођач радова је у обавези да органу који је издао грађевинску дозволу,
потврду о пријави почетка извођења радова и потврду о пријави завршетка темеља,
поднесе изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу, сходно члану 152.
Закона и члану 36. Правилника.

Техничка обрада:
Драган Буквић, дипл. инж. грађ.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Томислав Дмитровић, дипл. прав.
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