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

инспекцијске послове, на основу члана 8ђ став 6. 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, 145/14, 83/2018 и 31/19 др. Закн и 9/2020)- у даљем тексту: Закон, члана 18. 

став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

("Службени гласник РС", бр. 68/2019), члана 17. Одлуке о општинској управи општине 

Бела Црква ("Службени лист општине Бела Црква" бр. 10/08) и члана 146. Закона о 

општем управном поступку ("Службени лист РС", бр. 18/16 и 95/18 аутентично 

тумачење), решавајући по захтеву инвеститора Радојев Милана из Беле Цркве, улица 

Светосавска број 36, поднетог преко пуномоћника Драгана Добросављевића дипл. инж. 

арх., доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашен захтев инвеститора Радојев Милана из Беле Цркве, 

улица Светосавска број 36, за издавање решења о измени грађевинске дозволе на 

основу усаглашеног захтева, за изградњу објеката са апартманима за одмор, 

спратности По+П+1, категорије "A", класификационе ознаке 111011, у Белој Цркви, 

у комплексу Аутокампа у Белој Цркви, на катастарској парцели бр. 2893/59 к.о. Бела 

Црква, Општина Бела Црква, због неиспуњености формалних услова. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
Инвеститор Радојев Милана из Беле Цркве, улица Светосавска број 36, поднео је 

дана 01.02.2021. године усаглашен захтев за издавање решења о измени грађевинске 

дозволе, број поступка ROP-BCR-2390-CPIH-1/2021, интерни број 351-24/2021-05, за 

изградњу објеката са апартманима за одмор, описано у ставу 1. диспозитива овог решења. 

 

Увидом у достављен усаглашен захтев, приложену и  прибављену документацију, 

утврђени су следећи недостаци: 
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1. Увидом у пројектно-техничку документацију утврђено је да je инвеститор 

поднео захтев за измену грађевинске дозволе на основу усаглашеног захтева а 

да није предходно поднео захтев за промену грађевинске дозволе. 

- Потребно је поднети захтев за имену грађевинске дозволе, у складу са 

чланом 23. правилника. 

 

Уколико новопројектоване измене, а подаци наведени у изводу из пројекта за 

грађевинску дозволу, нису у складу са важећим локацијским условима, потребно је да 

подносиоц захтева прибави нове локацијске услове, односно затражи измену важећих 

локацијских услова.  

 

Подносилац захтева има право на поновно усаглашавање захтева у року од 10 дана 

од дана пријема решења, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет 

страници надлежног органа, без поновног достављања већ поднете документације и без 

поновног плаћања административне таксе за подношење захтева и накнаде. 

 

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. 

 

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.  

 

 

Доставити: 

1. Подносиоцу захтева 

2. Грађевинској инспекцији 

3. У евиденцију 

 

 

 

 


