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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 96/2016)- 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 Mишић Милана из Јасенова, ул. 2. Октобра бр. 35, издаје:

ПОТВРДУ
ПОТВРЂУЈЕ СЕ инвеститору Mишић Милану из Јасенова, ул. 2. Октобра бр.
35, да је извршио пријаву радова за изградњу породично стамбеног објекта,
спратности Пр+Пк, категорије "А", класификационе ознаке 111011, у Јасенову, на
катастарским парцелама бр. 1030/19 и 1030/21 уписане у препис листа непокретности
бр. 1143 К.О. Јасеново, Општина Бела Црква.
Пријава радова за изградњу објекта из става 1. ове Потврде је извршена на основу
издатог решења о грађевинској дозволи број поступка ROP-BCR-7236-CPIH-2/2017
интерни број 351-35/2016-05 од 17.05.2017. године, Општинске управе Бела Црква,
Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове.
Датум планираног почетка извођења радова је 14.06.2017. године, а датум
планираног завршетка радова је 15.11.2019. године.
Рок за завршетак грађења почиње да тече од дана подношења пријаве радова.
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Уз пријаву радова инвеститор је приложио:
1. Доказ о измирењу обавеза у погледу доприноса за уређивање грађевинског
земљишта у складу са обрачуном израђен од стране Одељења за наплату, Општинске
управе општине Бела Црква број 1/2017 од 16.05.2017. године;
2. Пуномоћје за подношење захтева у поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем за издавање потврде;
3. Доказ о уплати републичке административне таксе за захтев и потврду по тарифном
броју 1 и 11;
4. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.
На основу напред наведеног утврђено је да је инвеститор приложио сву потребну
документацију из члана 148. Закона и члана 31. Правилника за издавање потврде пријаве
радова.
Сходно члану 32. Правилника надлежни орган обавештава грађевинску
инспекцију о поднетој пријави.
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 Мишић Милана из Јасенова, ул. 2. Октобра бр.
35, а служиће као доказ да је инвеститор пријавио извођење радова за изградњу
породичног стамбеног објекта, спратности Пр+Пк, категорије "А", класификационе
ознаке 111011, у Јасенову, на катастарским парцелама бр. 1030/19 и 1030/21 уписане у
препис листа непокретности бр. 1143 К.О. Јасеново, Општина Бела Црква.
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