Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА
Општинска управа
Одељење за урбанизам, привреду
и инспекцијске послове
Број поступка: ROP-BCR-18988-ISAW-1/2018
Интерни број: 351-65/2018-05
Дана: 06.07.2018. године
Бела Црква, ул. Милетићева бр. 2
Тел: 013/851-224 - локал 113
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:
РЕШЕЊЕ
ОДОБРАВА СЕ инвеститору ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд,
Огранак
Електродистрибуција Панчево, из Панчева, ул. Милоша Обреновића број 6, МБ 07005466, ПИБ 100001378,
извођење радова на изградњи МБТС „Радна зона 2“ и СН каблова у Белој Цркви на кат. парц. бр. 10903 и
2894/59, све КО Бела Црква.
Укупна предрачунска вредност објекта је 4.601.317,25 динара.
Решење о одобрењу извођења радова се издаје на основу Идејног пројекта израђеног
од стране ЕПС Дистрибуција доо Београд, Служба за пројектовање Нови Сад, Булевар ослобођења 100.
Извођењу радова се може приступити на основу правоснажног решења о одобрењу извођења радова
и пријави радова.
Инвеститор је дужан да, надлежном органу који је издао решења о одобрењу извођења радова,
пријави почетак извођења радова на изградњи објекта, осам дана пре почетка извођења радова.
Доносилац овог решења се не упушта у оцену техничке документације која чини саставни део овог
решења.

Образложење
Дана 05.07.2018. године инвеститор ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, Огранак
Електродистрибуција Панчево доставио је овом органу захтев за издавање решења о одобрењу за извођење
радова на изградњи МБТС „Радна зона 2“ и СН каблова у Белој Цркви на кат. парц. бр. 10903 и 2894/59, све
КО Бела Црква, ближе описаних у диспозитиву Решења.
Уз захтев за издавање решења, односно уз пријаву кроз ЦИС, приложена је следећа
документација:
1.

Главна свеска идејног пројекта, број техничке документације 18-208 од 28.06.2018. године;

2.
3.
4.
5.

Идејни пројекат бр. 18-208-1 од 10.07.2017.;
Графичке прилоге у формату dwg;
Пуномоћје за подношење захтева за издавање Решења о одобрењу извођења радова
Доказ о уплати РАТ и накнаде за ЦЕОП.

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 напред наведеног, овај орган је утврдио да су испуњени формални услови за даље
поступање по захтеву, прописани Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15), чланови 28. и 29, те је одлучено као у
диспозитиву решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се изјавити жалба у року од осам дана од
дана пријема истог Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у
Новом Саду, путем овог органа непосредно, писмено или усмено на записник, таксирана са 430,00 динара
административне таксе.
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