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Oпштинска управа општине Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и 

инспекцијске послове, на основу чланова 8д. и 148. Закона о планирању и изградњи (Сл. 

гласник РС бр. 72/09 , 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11 , 121/12 , 42/13 - УС, 50/13 - УС, 

98/13 - УС, 132/14 , 145/14 , 83/18 ), у даљем тексту Закон, члана 32. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Сл. гласник РС бр. 

113/15 , 96/16 , 120/17 ), - у даљем тексту Правилник, члана 136. Закона о општем 

управном поступку ("Службени лист РС", бр. 18/16) и члана 17. Одлуке о Општинској 

управи Бела Црква („Сл. лист Општине Бела Црква“, број 7/2017) 

 

 

П О Т В Р Ђ У Ј Е 

 

Инвеститору Радулов Драгану из Беле Цркве, Јована Поповића бр. 38, да је 

извршио пријаву радова радова на инвестиционом одржавању оградног зида до улице 

Истарске на катастарској парцели број  1983 КО Бела Црква, општина Бела Црква. 

 

За извођење радова Одељење је издало решење о одобрењу извођења радова, број 

акта ROP-BCR-35151-ISAW-1/2018 од 24.11.2018. године. Датум планираног почетка 

извођења радова је 18.03.2019. године, а датум планираног завршетка радова је 08.03.2024. 

године.  

 

Уз пријаву радова инвеститор је приложио: 

 

1. Пуномоћје за подношење захтева у поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем за издавање потврде; 

2. Доказ о уплати администривне таксе и накнаде за ЦЕОП. 

 

На основу напред наведеног утврђено је да је инвеститор приложио сву потребну 

документацију из члана 148. Закона и члана 31. Правилника за издавање потврде пријаве 

радова. 
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Сходно члану 32. Правилника надлежни орган обавештава грађевинску 

инспекцију о поднетој пријави. 

 

Oва потврда се издаје на захтев Радулов Драгана из Беле Цркве, Јована Поповића 

бр. 38, а служиће као доказ да је инвеститор пријавио извођење радова на инвестиционом 

одржавању оградног зида до улице Истарске на катастарској парцели број  1983 КО Бела 

Црква, општина Бела Црква. 

 

Доставити: 

-Грађевинској инспекцији. 

 

 

 

Стручна и техничка обрада: 

Драган Буквић, дипл. инж. грађ. 

  

                НАЧЕЛНИЦА ОДЕЉЕЊА  

       Мр Барбара Радосављевић Туртуреја   

 

           


