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Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, Општинске управе Бела 

Црква, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09 , 81/09 

- исправка, 64/10 - УС, 24/11 , 121/12 , 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 , 145/14 , 83/18  

)- у даљем тексту Закон; и члана 32. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/15 , 96/16 , 120/17) - у даљем тексту Правилник, 

издаје: 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
 

Пријава почетка извођења радова, поднета од стране инвеститора Јанкулов Бојане  из 

Крушчице, ул.Светозара Милетића бр. 1, за изградњу породичног стамбеног објекта, категорије 

"А", класификационе ознаке 111011, спратности П+Пк, у Белој Цркви, у улици Косовској бб, на 

кат. парц. број 3386/4 КО Бела Црква, уписаној у препис листа непокретности број 3919 КО Бела 

Црква, општина Бела Црква, не испуњава формалне услове за даље поступање по пријави. 

Увидом у поднети захтев надлежни орган је утврдио да није приложен попуњен, потписан 

и електронски оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем 

електричне енергије, сходно члану 31. став 2.  тачка 1а) Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/15 , 96/16 , 120/17) и 

тачком 8. став 1. Услова за пројектовање и приклључење ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, 

Огранак Електродистрибуција Панчево број 8C.1.1.0.-D.07.15.-109502-18 од 25.04.2018.год. 

добијених у поступку издавања локацијских услова број ROP-BCR-8642-LOC-1/2018 од 

30.04.2018. год. 

Имајући у виду наведено, није могуће потврдити пријаву радова од стране надлежног 

органа док се наведени формални недостаци не отклоне. 

Ако подносиоц захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашен захтев 

најкасније у року од 30 дана од његовог објављивања, не доставља поново документацију, нити 

плаћа административну таксу и друге накнаде које је већ доставио. 

 

Стручна и техничка обрада: 

Снежана Радојичић, дипл. инж. грађ. 
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