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Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општинске управе Бела 

Црква, на основу члана 134. став 2. у вези са чланом 145. 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 192. Закона о општем управном 

поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и "Службени гласник РС", бр. 30/10) и члана 16. 

Одлуке о општинској управи општине Бела Црква ("Службени лист општине Бела Црква" бр. 

10/08), поступајући по захтеву инвеститора ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, Огранак 

Електродистрибуција Панчево доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, Огранак 

Електродистрибуција Панчево, из Панчева, ул. Милоша Обреновића број 6, за издавање решења о 

одобрењу за извођење радова на изради кабловског вода 20 кВ у улицама Југ Богдановој, Соње 

Маринковић и Немањиној у Белој Цркви на кат. парц. бр. 10583, 2780/2, 2787/46, 2784/29 и 

2787/111, све КО Бела Црква, због неиспуњености формалних услова. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Инвеститор ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Панчево, 

поднео је овом органу, дана 18.01.2018. године, усаглашени захтев, број поступка ROP-BCR-1190-

ISAWHA-2/2018, за идавање решења о извођењу радова на изради „Типске трансформаторске 

станице и дела електродистрибутивне мреже“.  
Уз захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова, односно уз пријаву кроз ЦИС, 

приложена је следећа документација: 

 

1. „0“- ГЛАВНА СВЕСКА идејног пројекта, број техничке документације 17-412 од 

25.12.2017. године, потписана и оверена печатом личне лиценце број 150 Н466 14 од стране 

одговорног пројектанта Лолић Слободана, маст. инж. ел.;  
2. „1“- Идејни пројекат (ИДП) израђен од стране ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, Дирекција 

за планирање и инвестиције, Сектор за планирање и инвестиције Нови Сад, Служба за 

пројектовање, бр. техн. док. 17-412-1, потписан и оверен печатом личне лиценце број 150 Н466 14 

од стране одговорног пројектанта Лолић Слободана, маст. инж. ел.;  
3. Графичке прилоге (у dwg формату);  
4. Пуномоћје за подношење захтева за издавање решења о одобрењу извођења радова;  
5. Доказ о уплати административне таксе и  накнаде за ЦЕОП. 



Увидом у достављен захтев, приложену и прибављену документацију, утврђено је следеће: 

 

1. Главна свеска и Идејни пројекат нису потписани квалификованим електронским 

потписом овлашћеног пуномоћника Богосављев Саше;  
2. Инвеститор ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Панчево, 

поднео је овом органу дана 19.02.2018. године усаглашени захтев, број поступка ROP-

BCR-1190-ISAWHA-2/2018, за идавање решења о извођењу радова на изради „Типске 

трансформаторске станице и дела електродистрибутивне мреже“, што је несагласно са 

насловном страном главне свеске техничке документације, у којој се у делу „Објекат“ 

наводи: Кабловски вод 20 кВ у улицама Југ Богдана, Немањина и Соње Маринковић у 

Белој Цркви, на катастарским парцелама број: 10583, 2780/2, 2787/46, 2784/29 и 

2787/111- све к.о. Бела Црква“. 

 

На основу наведеног, овај орган је утврдио да нису испуњени формални услови за даље 

поступање по захтеву, сходно члану 28. и 29. Правилника, те је одлучено као у диспозитиву 

закључка. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка, подносилац захтева може  

изјавити приговор Општинском већу, директно или преко овог Одељења у  

року од 3 дана од дана достављања, таксиран са 430,00 дин. републичке административне таксе. 
 
 
 

 

Правно обрадио:  

Томислав Дмитровић, дипл. прав.  

Техничка обрада:  

Драган Буквић, дипл. инж. грађ.  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

Томислав Дмитровић, дипл. прав. 



 


