
1 

 

 

 

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина  

ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА 

Општинска управа  

Одељење за урбанизам, привреду  

и инспекцијске послове 

Број поступка: ROP-BCR-12523-ISAW-2/2019 

Интерни број: 351-72/2019-05  

Дана: 05.06.2019. год. 

Бела Црква, ул. Милетићева бр. 2  

Тел: 013/851-224 - локал 113 

 

 

 

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

инспекцијске послове, на основу члана 8ђ. став 6, а у вези са чланом 145. 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 

и 83/2018)- у даљем тексту: Закон, члана 29. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/2015, 

96/2016 и 120/2017)- у даљем тексту: Правилник, и члана 146. Закона о општем управном 

поступку ("Службени лист РС", бр. 18/16 и 95/18 аутентично тумачење), члана 17. Одлуке 

о општинској управи општине Бела Црква ("Службени лист општине Бела Црква" бр. 

7/2017), поступајући по захтеву инвеститора Мунћан Срђана из Кусића, ул. Саве 

Мунћана бр. 58, поднетог преко пуномоћника Милорада Ћирића, дипл. инж. арх. из 

Вршца, доноси:: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова на 

изградњи помоћног објекта- гаража за пољопривредну механизацију, спратности 

Пр+0, објекат категорије Б, класификационог броја 127142, у Кусићу, ул. Мирка 

Станковића бр. 34, на катастарским парцелама бр. 535/1, 535/2, 555/1, 555/4 – све к.о. 

Кусић 1, Општина Бела Црква, због неиспуњености формалних услова за поступање. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
Мунћан Срђан из Кусића, ул. Саве Мунћана бр.58, Општина Бела Црква, поднео је 

дана 17.05.2019. године захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова, број 

поступка ROP-BCR-12523-ISAW-2/2019, интерни број 351-72/2019-05, за изградњу 

помоћног објекта - гаража за пољопривредну механизацију, описаног у ставу 1. 

диспозитива овог закључка. 
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Уз захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова приложена је следећа 

документација: 

 

1. Главна свеска идејног пројекта (свеска 0), број техничке документације 29.2/2019 

од маја 2019. године, коју је урадило предузеће за пројектовање, инжењеринг, 

промет и услуге ''Мont Metal SN'' из Вршца, ул. Жарка Зрењанина бр. 9А, потписана 

и оверена печатом личне лиценце број ИКС 300 1922 03 од стране главног 

пројектанта Милорада Ћирића, дипл. инж. арх., у dwf формату; 

2. Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) са делом пројекта: 

1- ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ број техничке документације 29.2/2019 од маја, 

2019. године, који је урадило предузеће за пројектовање, инжењеринг, промет 

и услуге ''Мont Metal SN'' из Вршца, ул. Жарка Зрењанина бр. 9А, потписана и 

оверена печатом личне лиценце број ИКС 300 1922 03 од стране одговорног 

пројектанта Милорада Ћирића, дипл. инж. арх., у dwf формату; 

2- ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ број техничке документације 29.2/2019 од маја, 

2019. године, који је урадило предузеће за пројектовање, инжењеринг, промет 

и услуге ''Мont Metal SN'' из Вршца, ул. Жарка Зрењанина бр. 9А, потписана и 

оверена печатом личне лиценце број ИКС 310 2419 03 од стране одговорног 

пројектанта Богдана Јовановића, дипл. инж. грађ., у dwf формату; 

3. Пуномоћје за подношење захтева у поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем  

4. Доказ о уплати административне таксе и уплати накнаде за ЦЕОП. 

 

По службеној дужности, прибављен је: 

 

-  Извод из листа непокретности број 1677 за катастарске парцеле бр. 535/1 и 535/2 

к.о. Кусић 1, издат од стране РГЗ-а, Службе за катастар непокретности Бела Црква, бр. 

952-04-109-7351/2019 oд 30.05.2019. године и  

-   Извод из листа непокретности број 1001 за катастарске парцеле бр. 555/1 и 555/4 

к.о. Кусић 1, издат од стране РГЗ-а, Службе за катастар непокретности Бела Црква, бр. 

952-04-109-7351/2019 oд 30.05.2019. године. 

 

Увидом у достављени захтев, приложену и прибављену документацију, утврђени 

су следећи недостаци: 

 

- Није приложен уговор између инвеститора и имаоца јавног овлашћења ЈП 

''Белоцрквански водовод и канализација'', односно други доказ о 

обезбеђивању недостајуће водоводне инфраструктуре, предвиђено 

локацијским условима, а у складу са чланом 135. став 10. Закона и чланом 16. 

став 3. тачка 3) Правилника. 

 

 

На основу напред наведеног, овај орган је утврдио да нису испуњени формални 

услови у складу са чланом 29. став 1. тачка 5. Правилника, за даље поступање по захтеву 

за издавање решења о одобрењу извођења радова и одлучио као у диспозитиву овог 

закључка. 

 

 

 

 



3 

 

 

У складу са чланом 29. Правилника, уколико подносилац захтева у року од 10 дана 

од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на 

интернет страници надлежног органа, поднесе нов, усаглашен, захтев и отклони све 

утврђене недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен, нити 

се поново плаћа административна такса и накнада. 

 

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење 

усаглашеног захтева, без обавезе достављања уредне документације поднете уз захтев који 

је одбачен и поновног плаћања административне таксе , односно накнаде. 

 

Ако уз усаглашен захтев подносилац достави измењен документ у односу на 

документ који је већ доставио уз одбачени захтев надлежни орган ће поступати по том 

измењеном документу. Ако због измењеног документа наступи додатни формални 

недостатак који је разлог за одбацивање захтева, подносилац не може поново користити 

право за усаглашен захтев. 

 

Ако надлежни орган, у закључку којим је одбацио захтев није навео све недостатке, 

односно разлоге за одбацивање тог захтева, а усаглашени захтев одбаци из разлога који 

нису наведени у закључку у складу са којим је усаглашавање извршено, подносилац 

захтева има право на поновно усаглашавање захтева тј. без поновног достављања већ 

поднете документације и без поновног плаћања административне таксе за подношење 

захтева и накнаде. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка, подносилац захтева 

може изјавити приговор Општинском већу општине Бела Црква, директно или преко овог 

Одељења у року од 3 (три) дана од дана достављања, таксиран са 350,00 дин. 

административне таксе на рачун бр. 840-742221843-57, модел 97 са позивом на број 53-

209 по тарифном броју 2 Одлуке о Општинским административним таксама (''Сл. лист 

Општине Бела Црква“, бр. 9/2017). 

 

 

Стручна и техничка обрада:   

Снежана Радојичић, дипл. инж. грађ. 

 

 

   НАЧЕЛНИЦА ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ,  

                                                                           ПРИВРЕДУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

                  мр Барбара Радосављевић Туртуреја  


