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М а л о   Ц р н и ћ е 

Општинска управа Мало Црниће решавајући по захтеву Општине Мало Црниће из 
Малог Црнића улица Маршала Тита број 80, за издавање Решења о одобрењу за изградњу 
објекта по члану 145 Закона о планирању и изградњи, на основу члана 8ђ, Закона о 
планирању и изградњи (,,Службени гласник РС”,број 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 
8 Правилника о спровођењу обједињене процедуре електорнским путем (,,Сл. гласник РС“, 
број 113/2015), Уредбе о локацијским условима (,,Сл. гласник РС“, број 35/2015и 114/15) 
Просторног плана општине Мало Црниће (,,Службени гласник општине Мало Црниће број 
5/2010)  издаје

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Општине Мало Црниће из Малог Црнића улица Маршала 
Тита  број 80, за издавање Решења о одобрењу за изградњу објекта по члану 145. Закона о 
планирању и изградњи, заведен под бројем ROP-MCR-26109-ISAW-1/2016 поднет дана 06. 
октобра 2016. године Општинској управи Мало Црниће због неиспуњавања услова за 
покретање поступка.

                                                              О б р а з л о ж е њ е

Општина Мало Црниће из Малог Црнића улица Маршала Тита  број 80, поднела је 
захтев заведен под бројем ROP-MCR-26109-ISAW-1/2016 дана 06. октобра 2016. године за 
издавање Решења о одобрењу за постављање стубне трафостанице 10/04 kV са 
прикључним 10 kV водом и реконструкцијом дела никонапонске мреже у Божевцу, 
Општина Мало Црниће по члану 145 Закона о планирању и изградњи. У достављеним 
списима предмета утврђено је да подносилац захтева није доставио потребну 
документацију за изградњу објекта по члану 145. Закона о планирању и изградњи: 

- Лист непокретности као доказ о власништву. 
- Копију плана за катстарске парцеле које су предмет градње односно 

реконструкције. 
Како постоје недостаци у прилозима уз поднет захтев за даље поступање по истом, 

то је у складу са чланом 29. Правилника о спровођењу обједињене процедуре електорнским 
путем (,,Сл. гласник РС“, број 113/2015)  одлучено је као диспозитиву овог Закључка.

Ако се у року од 10 дана од дана пријема овог Закључка, а нај касније 30 дана од 
дана његовог објављивања на јвни увид поднесе усаглашерн захтев не плаће се поново 
административна такса.

Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском Већу Општине Мало 
Црниће у року од три дана опд дана пријема закључка, преко овог одељења. 
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