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ГАЏИН ХАН 

 

        Општинска управа општине Гаџин Хан, Служба за привреду и инспекцијске 

послове, Одсек за спровођење обједињене процедуре, решавајући по захтеву 

инвеститора Николе Манојловића из Малог Крчимира, а на основу чл.8ђ. и 145. Закона 

о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 

50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и чл.29. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, бр.113/15 и 96/16) и чл.146. Закона о 

општем управном поступку („Сл.гласник РС“, бр.18/16), доноси 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

      Одбацује се захтев инвеститора, Николе Манојловића из Малог Крчимира, за 

издавање решења о одобрењу за извођење радова за изградњу економског објекта за 

гајење животиња (штала за говеда), на кп.бр.2684 КО Мали Крчимир у Малом 

Крчимиру, категорије „А“, класификационе ознаке 127111, због неиспуњености 

формалних услова за поступање по захтеву. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

      Инвеститор Никола Манојловић из Малог Крчимира, поднео је овом органу у 

форми електронског електронског документа кроз ЦИС, дана 21.08.2017.године, захтев 

за издавање решења о одобрењу за извођење радова за изградњу економског објекта за 

гајење животиња (штала за говеда), на кп.бр.2684 КО Мали Крчимир у Малом 

Крчимиру. 

      Поступајући по поднетом захтеву овај орган је утврдио да је уз захтев за издавање 

одобрења за извођење радова, инвеститор поднео: 

     - Идејни пројекат бр.16/17 од 17.08.2017.године који је израдила Радња за извођење 

и пројектовање грађевинских радова „Миломир Стојановић“ из Ниша, Паси Пољана; 

     -Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП, републичеке адм.таксе и накнаде за рад органа 

општинске управе. 

      Применом одредби чл.3, 28 и 29. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“ бр.113/15 и 96/16) и издатим 

Локацијским условима број 353-664/17-IV/02, ROP-GHN-22846-LOC-1/2017 од 

01.08.2017.године  инвеститор је био у обавези да у складу са чл.88. Закона о 

планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 

50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) плати накнаду за промену намене из пољопривредног у 

грађевинско земљиште, а наведени доказ није доставио кроз захтев,  па је одлучено као 

у диспозитиву закључка. 

      Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 

дана од дана његовог објављивања на интернет страници општине Гаџин Хан, поднесе 

нов, усаглашен захтев и отклони горе наведени недостатак, не доставља се 



документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се плаћа административна такса 

за подношење захтева и накнаду из чл.28.став 2. Тачка 2. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, бр.113/15 и 

96/16). 

    ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити 

приговор општинском већу општине Гаџин Хан, преко ЦИС-а у року од 3 дана од дана 

пријема закључка, сходно чл.29. став 9. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, бр.113/15 и 96/16). 

 

     СЛУЖБА ЗА ПРИВРЕДУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, ОДСЕК ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ, бр.351-239/17-IV/02 ROP-GHN-25245-

ISAW-1/2017 од 23.08.2017.године. 

     ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН. 

 

     Доставити: -подносиоцу захтева; 

                         -регистратору; 

                         -архиви. 

     

      Обрадио, 

      Тони Станковић                                                                        Н а ч е л н и к, 

                                                                                                           Љиљана Петровић 


