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Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, општинске управе 

Бела Црква, на основу члана 8ђ, став 3, Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", 

бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 

50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014),  чланова  16, 17 и 18, 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем                          

( „Службрени гласник РС“ бр. 113/15),  члана 16. Одлуке о општинској управи општине 

Бела Црква („Службени лист Општине Бела Црква“, број 10/8), и члана 115.  Закона о 

општем управном поступку ("Сл лит СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл. лласник РС", бр. 

30/2010), решавајући по захтеву: ЈП ЕПС Београд, Огранак ХЕ Ђердап, Кладово, 

адреса: Поп Стојанова 2А, Београд (Звездара), Град Београд, доноси: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
Одбацује се захтев  број: ROP-BCR-10482-CPI-1/2016, инвеститора Привредно 

друштво „ Хидроелектране Ђердап“ д.о.о. Кладово, ул. Поп Стојанова 2А, Београд, за 

издавање грађевинске дозволе за санацију дренажног канала К-1-1, у сливу црпне станице 

Караш, подручје Нера-Караш, бр.кат. парцеле 2985/1, К.О. Банатска Паланка 1, због 

формалних недостатака. 

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

ЈП ЕПС Београд, Огранак ХЕ Ђердап, Кладово, адреса: Поп Стојанова 2А, Београд 

(Звездара), поднеo је дана 24.05.2016. године, Одељењу за урбанизам, привреду и 

инспекцијске послове Општине Бела Црква захтев за издавање грађевинске дозволе за 

радове на санацији  дела дренажног канала К-1-1, у сливу црпне станице Караш, подручје 

Нера-Караш, на катастарској парцели бр. 2985/1, К.О. Банатска Паланка 1,  број листа 

непокретности 240, чији је ималац права ЈВП Воде Војводине.  

 

   Увидом у приложену документацију утврђено да поднесак има формалне недостатке у 

смислу члана 3, 16. и 17. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/2015), односно уз захтев није достављен :  

 

1. Доказ о уплаћеној републичкој административној такси за подношење захтева и 

доношење решења о грађевинској дозволи и накнади за Централну евиденцију као што 

је наведени у члану 16. став 2. тачка 3 овог Правилника. 

 

 



 

2. Доказ о уплаћеној накнади за стварне трошкове за подношење захтева и доношење 

решења о грађевинској дозволи ( Општински приход). 

 

3. Приложен акт није достављен у одговарајућој форми : Пуномоћје није потписано 

електронским потписом, како је прописано чланом 3. Правилника о поступку 

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

113/2015). 

 

Како је утврђено да захтев има недостатке јер нису испуњени формални услови за даље 

поступање по захтеву, а у складу са чланом 18. став 1. Правилника  о поступку 

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

113/2015), закључено је као у диспозитиву. 

 

      У складу са чланом 18. став 4.  Правилника  о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/2015), уколико подносилац 

захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана 

од дана објављивања на сајту Општинске управе Бела Црква, поднесе нов, усаглашен, 

захтев и отклони све недостатке, не доставља се документација која је достављена уз 

одбачен захтев, нити се поново плаћа административна такса из члана 16. став 2. тачка 

3 овог правилника. 

 

 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 као што је наведено у члану 

18 став 3 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/2015). 

 

 

 
       ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 

 

      Против овог закључка, подносилац захтева може изјавити приговор Општинском 

Већу, директно или преко  Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске  

послове, у року од три дана од дана достављања. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

                                                                                      Начелник Општинске управе 

                                                   Томислав Дмитровић дипл.правник 

 


