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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 158. 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)- у даљем тексту: Закон, члана 44. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/2015)- у
даљем тексту: Правилник, 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 инвеститора Поповић Саше из Београда,
Новопазарска 27/9, доноси:

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање употребне дозволе за објекат- кућа за
одмор (означен бројем 1 у елаборату геодетских радова), спратности По+П+Пк,
категорије "Б", класификационе ознаке 121201, изграђеног у Белој Цркви, у комплексу
Југопетрол, на катастарској парцели бр. 2893/61, инвеститора Поповић Саше из
Београда, Новопазарска 27/9, због неиспуњености формалних услова за поступање.

Образложење
Инвеститор Поповић Саша из Београда, Новопазарска 27/9, поднео је дана
15.01.2018. године усаглашени захтев за издавање решења о употребној дозволи, број
поступка ROP-BCR-14213-IUPH-2/2018, интерни број 351-6/2018-05, за објекат- кућа за
одмор, описаног у ставу 1. диспозитива овог закључка.
Сходно чл. 44, став 4) Правилника, рок за подношење усаглашеног захтева је
истекао.
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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.
Правна обрада:
Томислав Дмитровић, дипл. прав.
Техничка обрада:
Драган Буквић, дипл. инж. грађ.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Томислав Дмитровић, дипл. прав.
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