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Општинска управа општине Бела Црква, Оделење за урбанизам, привреду и инспекцијске 

послове, поступајући по захтеву Владимира и Ирене Бачур–Носаљ, из Падине, општина 

Ковачица,  у својству носиоца инвестиције, за издавање локацијских услова за изградњу 

стамбеног објекта Пд + П + 0, број:  ROP-BCR-26856-LOC-1/2020, на основу члана 8ђ,  и члана 

53а. - 57.  Закона о планирању и изградњи  (“Сл гласник РС”, бр. 72/09, бр.81/09 - бр.64/ 2010 , 

бр.24/ 2011, бр.121/ 2012, бр.42/ 2013 , бр.50/ 2013 , бр. 98 / 2013, и бр.132/1 145/14 , 83/2018, 

31/2019, 37/2019- др.закон и 9/2020 ), применом чл. 7. и чл. 8.  Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем (Сл.гласник РС бр. 68/2019), Уредбе о локацијским 

условима (“Службени гласник РС” бр.35/2015, 114/15 и 117/2017 ), чл.136, Закона о општем 

управном поступку («Сл. Гласник РС » бр.18/2016 и 95/2018), и чл.17. Одлуке о општиској управи 

(„Сл.лист Општине Бела Црква“ бр.7/2017), доноси:   

 

 

                                                 Р Е Ш Е Њ Е 

 
Одбија се захтев Владимира и Ирене Бачур–Носаљ, из Падине, општина Ковачица, 

у својству носиоца инвестиције, за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног 

објекта Пд + П + 0, број:  ROP-BCR-26856-LOC-1/2020, због ненадлежности у складу са  

чл.7. и чл.8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем . 

 

 

                                                        О б р а з л о ж е њ e  
 

Општинској управи општине Бела Црква, Оделењу за урбанизам, привреду и инспекцијске 

послове,  прослеђен је преко обједињене процедуре електронским путем кроз ЦИС, захтев број: 

ROP-BCR-26856-LOC-1/2020,  дана 25.09.2020.године, Владимира и Ирене Бачур–Носаљ, из 

Падине, општина Ковачица, за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта 

Пд+П+0 - на кат.парц.бр. 728/2, К.О. Падина, општина Ковачица. 

 

      По пријему захтева, овај орган проверио је испуњеност формалних услова за поступање по  

     захтеву, према члану 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским  

     путем (Сл.гласник РС бр. 113/2015, 96/2016 и 120/17),  и  закључио да:  

  

1) да није надлежан за поступање по захтеву;  
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2) Предметна парцела на којој се планира изградња кп бр. 728/2, КО Падина,   

               се налази у општини Ковачица, која је надлежна за предметни захтев. 

 

         Из горе наведеног, а на основу чл. 7. Правилника о поступку  спровођења обједињене  

         процедуре  електронским путем  утврђено је да нису испуњени формални услови за даље  

         поступање по захтеву.  

 

         Чланом 8. став 1. наведеног Правилника прописано је да ако нису испуњени формални услови     

         за даље поступање по захтеву, прописани чланом 7. овог правилника, надлежни орган захтев за  

         издавање локацијских услова одбацује закључком уз навођење свих недостатака, односно   

         разлога  за одбацивање или одбијање. 

          

         На основу овако утврђеног чињеничног стања стекли су се услови за примену  

         цитираних прописа, те је одлучено као у диспозитиву. 

      
   На основу горе изложеног, имајући у виду да за поступање по захтеву нису испуњени формални    

   услови, овај орган је сагласно члану 8. Правилника о поступку спровођења обједињене  

   процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", број 68/2019 ), донео закључак којим се  

   одбија предметни захтев за  издавање локацијских услова број:ROP-BCR-26856-LOC-1/2020. 

  

          Применом чл. 8ђ., чл. 53а. Закона о планирању и изградњи, и чл. 7. и 8. Правилника о  

          поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем , овај орган је, како  

          нису испуњени  формални услови за даље поступање по захтеву, одлучио као у диспозитиву.  

 

     Решење се доставља: Подносиоцу захтева, архиви и објављује се на званичној интернет     

     страници општине Бела Црква. органа  www.belacrkva.rs 

 

    Стручна и техничка обрада  Татјана Брадваровић, дипл.инж.арх. 

                                                            

                                                                             

                                                                          Начелница одељења за урбанизам, привреду 

                                                                                                 и инспекцијске послове 

                                                                                        Снежана Радојичић, дипл.инж.грађ. 
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