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Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, Општинске управе Бела
Црква, на основу чланова 8д. и 148. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.
72/2009, 81/2009, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука
УС,132/14 и 145/14 ), члана 32. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем ("Сл.гласник РС", бр. 113/2015), члана 161. Закона о општем управном
поступку ("Сл. лист СРЈ", број 55/96, 33/97 и 31/01), ) и члана 16. Одлуке о општинској управи
општине Бела Црква ("Службени лист општине Бела Црква" бр. 10/08), решавајући по
захтеву инвеститора Општне Бела Црква, ул. Милетићева бр. 2, издаје:

ПОТВРДУ
`
ПОТВРЂУЈЕ СЕ инвеститору Општини Бела Црква, МБ 08108005, ПИБ 100868214,
ул. Милетићева бр. 2, пријава извођења радова за извођење 1. фазе радова на реконструкцији
дела водоводне мреже Бела Црква- Црвена Црква, на катастарским парцелама број 956 КО
Црвена Црква и 4274 КО Врачев Гај 1, општина Бела Црква.
Пријава радова из става 1. ове потврде је извршена на основу издатог решења о
одобрењу извођења радова број поступка ROP-BCR-6012-ISAW-1/2018, које је издало
Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, Општинске управе Бела Црква.
Датум планираног почетка извођења радова је 15.03.2018. године.
Датум планираног завршетка извођења радова је 15.03.2018. године.
Рок за завршетак грађења почиње да тече од дана подношења пријаве радова.
•
•

Уз пријаву радова инвеститор је приложио:
Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП;
Пуномоћје за подношење захтева.

На основу члана 97. став 8. Закона о планирању и изградњи допринос за уређивање
грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној својини и за објекте
комуналне и друге инфраструктуре
На основу члана 18. Закону о републичким административним таксама (ʺСл.
гласник РСʺ бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 – др. закон, 5/2009, 54/2009,
50/2011, 70/2011 – усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени
дин. изн., 83/2015, 112/2015 i 50/2016 - усклађени дин. изн.) подносиоц захтева је ослобођен
плаћање административне републичке таксе.
На основу наведеног утврђено је да је инвеститор приложио сву потребну
документацију из члана 148. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС” бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС 24/11,121/12, 42/13одлука УС,132/14 и 145/14) и члана 31. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем ("Сл. Гласник РС" бр. 113/15) за издавање потврде пријаве
радова и пријем приложене документације.
Oва потврда се издаје на захтев Општине Бела Црква, ул. Милетићева бр. 2, а служиће
као доказ да је инвеститор пријавио извођење радова на изградњи канализације отпадних
вода индустријске зоне у Белој Цркви.
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