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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), члана 44. 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 инвеститора 

Вучковић Драгана из Беле Цркве, ул. 1. Октобра бр. 98, доноси: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање употребне дозволе за породично стамбени 

објекат (означен бројем 1 на скици одржавања катастра непокретности), спратности 

По+П+1, категорије објекта "А", класификационе ознаке 111011, изграђен у Белој Цркви, 

ул. 1. Октобар бр. 98, на катастарској парцели број 10447/65, к.о. Бела Црква, 

инвеститора Вучковић Драгана из Беле Цркве, ул. 1. Октобра бр. 98, због 

неиспуњености формалних услова за поступање. 

 

О б р а з ло ж е њ е 

 
Инвеститор Вучковић Драган из Беле Цркве, ул. 1. Октобра бр. 98, поднео је дана 

26.09.2016. године захтев за издавање употребне дозволе, број поступка ROP-BCR-24901-

IUP-1/2016, интерни број 351-97/2016-05, за постојећи породично стамбени објекат описан 

у ставу 1. диспозитива овог закључка. 

Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је приложио следећу 

документацију: 

1. Решење о одобрењу за грађење бр. 351-313/84-05 од 01.08.1984. године, издатог од 

стране Секретаријата за привреду Скупштине општине Бела Црква; 

2. Скениран Главни пројекат спратне стамбене зграде (насловна страна, решење о 

изради инвестиционо техничке документације, решење о одређивању вршилаца 
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унутрашње контроле и цртежи), број 3228/83 из 1983. године, израђен од стране Радне 

организације за пројектовање и инжењеринг "БЕОГРАД БИРО", Младеновац, Трг Лоле  

Рибара 32-а, са одговорним пројектантима за архитектонско грађевински пројекат са 

предмером и предрачуном и пројекат водовода и канализације Богољубом Ђорђевићем, 

дипл. инж. арх., и за пројекат електроинсталације Милорадом Зељићем, ел. техн.; 

3. Потврду одговорног пројектанта за објекте "А" категорије, број техничке 

документације 44/16 од септембра 2016. године, издату од стране одговорног 

пројектанта Бојана Алексића, дипл. инж. арх., бр. лиценце ИКС 300 L071 12; 

4. Елаборат геодетских радова, предмет бр. 952-340/2016 од 07.09.2016 године, урађено 

од стране Агенције за геодетске послове- геодетски биро "ГЕОИНЖЕЊЕРИНГ" са 

седиштем у Белој Цркви, ул. 1. Октобра бр. 49, са одговорним лицем Зораном Илићем, 

дипл. инж. геод., бр. лиценце ИКС 02 0307 12; 

5. Уговор о условима и начину плаћања учешћа за уређивање грађевинског 

земљишта у Белој Цркви, бр. 133/84 од 13.07.1984. године; 

6. Пуномоћје за подношење захтева у поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем за издавање употребне дозволе; 

7. Доказ о уплати административне таксе у износу од 0,2% на процењену вредност 

објекта, према тарифном броју 170. Закона о републичким административним таксама; 

8. Доказ о уплати административне таксе по тарифном броју 1 

9. Доказ о уплати таксе за ЦЕОП. 

 

Увидом у достављени захтев и приложену документацију, утврђени су следећи 

недостаци: 

 

1. Елаборат геодетских радова није потписан квалификованим електронским 

потписом од стране одговорног лица, сходно члану 4. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем; 

2. У приложеном елаборату геодетских радова на скици одржавања катастра 

непокретности наведено је да је предметни објекат спратности П+1, у записнику о 

извршеном увиђају П+0, а у приложеној потврди  одговорног пројектанта  

наведена је спратност  По+П+1, имајући у виду да је констатовано одступање у 

погледу спратности објекта, неопходно је наведено ускладити. 

 

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

услови за даље поступање по захтеву за издавање употребне дозволе и одлучио као у 

диспозитиву овог закључка. 

У складу са чланом  44. Правилника  о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем, 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 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. 

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.  


