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Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина  

ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА 

Општинска управа  

Одељење за урбанизам, привреду  

и инспекцијске послове 

Број поступка: ROP-BCR-7378-WA-9/2017 

Интерни број: 351-66/2017-05  

Дана: 30.05.2017. год. 

Бела Црква, ул. Милетићева бр. 2  

Тел: 013/851-224 - локал 112  
 

 

 

Oпштинска управа општине Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и 

инспекцијске послове, на основу чланова 8д. и 148. 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 32. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС", бр. 

113/2015 и 96/16)- у даљем тексту: Правилник, члана 161. Закона о општем управном 

поступку ("Сл. лист СРЈ", број 55/96, 33/97 и 31/01), ) и члана 16. Одлуке о општинској 

управи општине Бела Црква ("Службени лист општине Бела Црква" бр. 10/08), решавајући 

по захтеву инвеститора Друштва за производњу и трговину "FLAMMAT" Д.О.О. Београд,, 

издаје: 

 

 

П О Т В Р Д У 

   

ПОТВРЂУЈЕ се инвеститору Друштву за производњу и трговину 

"FLAMMAT" Д.О.О. Београд, ул. Димитрија Туцовића бр. 52 (ПИБ 107086602) да је 

извршио пријаву радова за доградњу помоћних објеката за проширење капацитета 

сировина - Резервоари са пратећим инсталацијама и танквана, категорије објекта 

ʺГʺ, класификационе ознаке 125211, у Белој Цркви, ул. Језерска бб, Комплекс 

Индустријски парк, на катастарским парцелама број 2894/4, 2894/6, 2894/7, 2894/8, 

2894/9, 2894/10, 2894/11, 2894/12, 2894/13, лист непокретности број 5204, К.О. Бела 

Црква, површине 56а16м², Општина Бела Црква. 

 

Пријава радова из става 1. ове Потврде је извршена на основу издатог Решења о 

измени решења о грађевинској дозволи број поступка ROP-BCR-7378-CPA-6/2017, 

интерни број 351-31/2017-05 од 24.03.2017. године, Oпштинске управе општине Бела 

Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове. 

 

Датум планираног почетка извођења радова је 05.06.2017. године, а датум 

планираног завршетка радова је 05.04.2019. године.  

Рок за завршетак грађења почиње да тече од дана подношења пријаве радова. 
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Уз пријаву радова инвеститор је приложио: 

 

1. Решење да није потребна процена утицаја на животну средину број 501-

19/2016-05 од 04.07.2016. године, издато од стране Општинске управе општине 

Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове; 

2. Обавештење о обрачуну доприноса за уређење грађевинског земљишта 
издатог од стране ЈП "Дирекције за изградњу Општине Бела Црква", дел. бр. 

669/2016 од 06.09.2016. године; 

3. Доказ о уплати републичке административне таксе по тарифном броју 1 и 11;  

4. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП; 

5. Пуномоћје за подношење захтева за пријаву радова. 

 

На основу Oбавештења издатог од стране ЈП "Дирекције за изградњу Општине Бела 

Црква", дел. бр. 669/2016 од 06.09.2016. године, допринос за уређивање грађевинског 

земљишта се НЕ ОБРАЧУНАВА за ову врсту радова. 

 
 На основу наведеног утврђено је да су испуњени формални услови за даље 

поступање по захтеву, прописани чланом 32. став 1. Правилника и да је  инвеститор 

приложио сву потребну документацију из члана 148. Закона, и члана 31. Правилника за 

издавање потврде пријаве радова. 

Сходно члану 32. Правилника, о поднетој пријави се обавештава грађевинска 

инспекција. 

Извођач радова, односно инвеститор, дужан је да овом органу поднесе изјаву о 

завршетку израде темеља одмах по њиховој изградњи, као и изјаву о завршетку објекта у 

конструктивном смислу. Уз изјаву о завршетку израде темеља подноси се геодетски 

снимак изграђених темеља, израђен у складу са прописима којима се уређује извођење 

геодетских радова. 

Oва потврда се издаје на захтев инвеститора "FLAMMAT" Д.О.О. Београд, ул. 

Димитрија Туцовића бр. 52, а служиће као доказ да је инвеститор пријавио извођење 

радова за доградњу помоћних објеката за проширење капацитета сировина - Резервоари 

са пратећим инсталацијама и танквана, категорије објекта ʺГʺ, класификационе ознаке 

125211, у Белој Цркви, ул. Језерска бб, Комплекс Индустријски парк, на катастарским 

парцелама број 2894/4, 2894/6, 2894/7, 2894/8, 2894/9, 2894/10, 2894/11, 2894/12, 2894/13, 

лист непокретности број 5204, К.О. Бела Црква, површине 56а16м², Општина Бела Црква. 

 

    
Стручна и техничка обрада: 

Снежана Радојичић, дипл. инж. грађ. 

 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

        Томислав Дмитровић, дипл. прав.  

 

 

 


