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 Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општинска Управа Бела Црква 
Одељење за урбанизам, привреду 

и инспекцијске послове 

      Број предмета: ROP-BCR-24604-LOCА-2/2019 

Заводни број: 353-11/2019-05 

Дана:25.02.2019.године 

Бела Црква, Милетићева бр. 2 

Тел. 851-224, лок.113 

 

Општинска управа општине Бела Црква, Оделење за урбанизам, привреду и инспекцијске 

послове, поступајући по захтеву за измену локацијских услова број :ROP-BCR-24604-LOCА-

2/2019, Општине Бела Црква, МБ 08108005, ул. Милетићева бр.2, Бела Црква, у својству 

носиоца инвестиције, поднетог преко овлашћеног пуномоћника др Матија Стипић 

дипл.грађ.инж. за изградњу бициклистичке стазе од Старе Паланке до Врачевог Гаја, по круни 

насипа реке Нере, на катастарским парцелама број: 4364, 1034/1, 1720,  4363,  1558,  К.О. 

Банатска Паланка 1;  1719, 1242, 1241, 1240,К.О. Банатска Паланка 2; и  2207/1, 2110, 

К.О.Врачев Гај 1,  а   на  основу  чланова  53а.- 57.  Закона о планирању и изградњи  (“Сл 

гласник РС”, бр. 72/09, бр.81/09 - исправка, бр.64/ 2010 -одлука УС, бр.24/ 2011, бр.121/ 2012, 

бр.42/ 2013 -одлука УС, бр.50/ 2013 ,- одлукаУС, бр. 98 / 2013, одлука - УС и бр.132/1, 145/14, 

и 83/18),  чл.15. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем (Сл.гласник РС бр.113/2015, 96/2016 и 120/17), Уредбе о локацијским условима 

(“Службени гласник РС” бр.35/2015, 114/15 и 117/2017), и чл.17. Одлуке о општиској управи 

(„Сл.лист Општине Бела Црква“ бр.7/2017), издаје : 

 

 

                                               ИЗМЕЊЕНЕ ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

 

    За изградњу бициклистичке стазе  од Старе Паланке до Врачев Гаја, по круни насипа реке 

Нере, на кат.парцелама број:  4364, 1034/1, 1720, 4363, 1558,  К.О. Банатска Паланка 1;  1719, 

1242, 1241, 1240, К.О. Банатска Паланка 2;  и  2207/1,  2110,  К.О.Врачев Гај 1; 

 

 Мењају се локацијски услови број: ROP-BCR-24604-LOC-1/2018 од 14.09.2018.год.  

интерни бр. 353-63/2018-05, а измене се састоје: 

 

Промена:      Под 9. Посебни услови, тачка 9.1. - Водни  услови  

  од  ЈВП “Воде Војводине“, Нови Сад, број: I-1092/1-18 од 09.2018.године, 

  исходовани су нови  Водни услови број: II-281/2-19 oд 21.02.2019.године. 

        

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/extref/934aeeaa-306b-855f-1416-a73614c5b348&actid=11252&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/extref/13ba40d3-b220-06c4-0209-721a9d8c2243&actid=17693&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/extref/e20d5a38-e93e-d954-9a59-a6543f256850&actid=17824&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/extref/d630dc21-730e-7066-8992-31908e731358&actid=18485&regactid=&doctype=supa&latest=false
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 Остали део локацијских услова број: ROP-BCR-24604-LOC-1/2018 од 14.09.2018.год.  

интерни бр. 353-63/2018-05, oстаје непромењен.  

 

Уз захтев за измену локацијских услова, инвеститор је поднео:  

 

- приложен доказ о уплати прописане таксе ,  

- образложење за измену окацијских услова ROP-BCR-24604-LOC-1/2018 од 14.09.2018.год.   

      -  Пуномоћје . 

 

       По разматрању предметног захтева, одељење се обратило ЈВП “Воде Војводине“, Нови Сад,      

са захтевом за нове Водне услове, који су издати под бројем: II-281/2-19 oд 21.02.2019.године, 

 и који су саставни део измењених локацијских услова. 

 

Локацијски услови важе 24 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске 

дозволе издате у складу са тим условима, за катастарске парцеле за које је поднет захтев. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Уколико странка у поступку није задовољна локацијским 

условима може поднети приговор Општинском већу у року од три дана од дана достављања 

локацијских услова. 

 

 

Стручна и техничка обрада Татјана Брадваровић дипл.инг.арх. 

 

                                                                                          

                                                                       

                                                                                                                                                                             

                                                                                Начелница одељења за урбанизам, привреду 

                                                                                                 и инспекцијске послове 

                                 

                                                                                          мр  Барбара Радосављевић Туртуреја  
 

 


