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Општинска управа Општине Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду 

и инспекцијске послове, на основу члана 8ђ став 3. а у вези са чланом 134. став 2. и 

чланом 135. 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 и 145/14), члана 18. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/2015), члана 16. 

Одлуке о општинској управи Општине Бела Црква ("Службени лист општине Бела 

Црква" бр. 10/08) и члана 210. Закона о општем управном поступку ("Службени лист 

СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и "Службени гласник РС", бр. 30/10), поступајући по захтеву 

Адамовић Росе и Миланка из Врачев Гаја, ул. Пролетерска бр. 3, доноси: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Адамовић Росе и Миланка из Врачев 

Гаја, ул. Пролетерска бр. 3, за издавање решења о грађевинској дозволи за 

изградњу хангара за пољопривредне машине, категорије "Б", класификационе ознаке 

127142, спратности П+0, у Врачев Гају, ул. Пролетерска бр. 3, на катастарској парцели 

број 157/1, к.о. Врачев Гај 1, Општина Бела Црква, због неиспуњености формалних 

услова. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Инвеститори Адамовић Роса и Миланко из Врачев Гаја, ул. Пролетерска бр. 

3, поднели су дана 23.11.2016. године захтев за издавање решења о грађевинској дозволи, 

број поступка ROP-BCR-31472-CPI-1/2016, интерни број 351-122/2016-05, за изградњу 

хангара за пољопривредне машине описан у ставу 1. диспозитива овог Закључка. 

 

Уз захтев приложена је следећа документација: 

 

1. Извод из пројекта за грађевинску дозволу са главном свеском (0), број техничке 

документације ПГД-04-11-2016 од новембра 2016. године, који је урадила 

предузетничка радња за инжењерске делатности и техничко саветовање "RITTER" 

Вршац, ул. Слободана Пенезића бр. 2, потписан и оверен печатом личне лиценце бр. 



ИКС 310 5628 03 од стране главног пројектанта Мирослава Маринковића, дипл. инж. 

грађ. 

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

1- Пројекат архитектуре, број техничке документације ПГД-04-11-2016 од 

новембра 2016. године, потписан и оверен печатом личне лиценце бр. ИКС 310 

5628 03 од стране одговорног пројектанта Мирослава Маринковића, дипл. инж. 

грађ., са извештајем о извршеној техничкој контроли од стране вршиоца 

техничке контроле Момчила Врцеља, дипл. инж. грађ., број лиценце 310 3623 03; 

2- Пројекат конструкције, број техничке документације ПГД-04-11-2016 од 

новембра 2016. године, потписан и оверен печатом личне лиценце бр. ИКС 310 

5628 03 од стране одговорног пројектанта Мирослава Маринковића, дипл. инж. 

грађ., са извештајем о извршеној техничкој контроли од стране вршиоца 

техничке контроле Момчила Врцеља, дипл. инж. грађ., број лиценце 310 3623 03 

3. Локацијски услови, број поступка ROP-BCR-27143-LOC-1/2016, интерни број 353-

111/2016-05, oд дана 24.10.2016. године; 

4. Катастарско топографски план парцела топ. бр. 154/2 и 157/1; 

5. Доказ о уплати републичке административне таксе – Буџет РС; 

6. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП и 

7. Пуномоћје за подношење захтева. 

 

Увидом у достављени захтев и приложену документацију, утврђено је да за 

поступање по захтеву нису испуњени формални услови, односно утврђени су следећи 

недостаци: 

 

1. Увидом у званичну електронску базу података катастра непокретности, 

утврђено је да на парцели бр. 154/2 к.о. Врачев Гај 1 на којој се налази 

прикључак на јавну саобраћајницу постоји сувласник, те је неопходно  од истог 

доставити сагласност; 

2. У захтеву и табели општих података о објекту, потребно је исправити 

класификациони број, објекат је ʺБʺ категорије и класификационог броја 

127142 и 

3. У табели општих података о објекту и локацији потребно је исправити степен 

искоришћености, наведено је 68.93 %, односно исправити евидентну грешку у 

рачуну. 

 

Имајући у виду наведено, а у складу са чланом 8ђ. Закона о планирању и 

изградњи и чланом 18. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем, донет је закључак као у диспозитиву.  

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема закључка, а најкасније 

30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе 

нов, усаглашен, захтев и отклони све недостатке, не доставља се документација поднета 

уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа административна такса, односно накнада 

за Централну евиденцију из члана 16. став 2. тачка 3. 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 и накнаде за 

Централну евиденцију.   

Ако уз саглашен захтев подносилац достави измењен документ у односу на 

документ који је већ доставио уз одбачен 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 

напред наведено право. 



 

 

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 дана од дана достављања, таксиран са 430,00 дин. републичке 

административне таксе. 

 

 

Стручна и техничка обрада:       

Снежана Радојичић, дипл. инж. грађ. 

 

 

                                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

           Томислав Дмитровић, дипл. прав.  


