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М а л о   Ц р н и ћ е 

 
Општинска управа Мало Црниће, на основу члана 29. став 4. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем (,,Службени гласник РС”,број 
113/15) решавајући по поднетом захтеву Стојадиновић Анђелке из Шапина улица / број / 
доноси:

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Стојадиновић Анђелке  из Шапина улица / број /, за издавање 
Решења о одобрењу за изградњу помоћног објекта по члану 145. Закона о планирању и 
изградњи заведен под бројем ROP-MCR-24467-ISAW-1/2016 поднет дана 22. септембра 
2016. године Општинској управи Мало Црниће због неиспуњавања услова за покретање 
поступка.

 
О б р а з л о ж е њ е

Стојадиновић Анђелка из Шапина улица / број /, поднела је захтев заведен под 
бројем ROP-MCR-24467-ISAW-1/2016 дана 22. септембра 2016. године, за издавање Решења 
о одобрењу за изградњу помоћног објекта по члану 145. Закона о планирању и изградњи. 

Уз поднети захтев именована није доставила следећу документацију.
1.  Копију катастарског плана за катастарску парцелу број 67 КО Шапине .
2.  Извод из листа непокретности као доказ о одговарајућем праву на земљиште  
Како постоје недостаци у прилозима уз поднет захтев 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 Решења дозвољена је жалба у року од 8 дана од дана примања 
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зајечарски округ, улица 
Генерала Гамбете 44 19000 Зајечар

Жалба се таксира са 480,00  и 100,00 динара административних такси.

                                                                                                                     Шеф одсека
                                                                                                              Снежана Милошевић


