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 Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница,  поступајући по захтеву 

Општине Мали Зворник ,ул.Краља Петра I,бр.37 , за извођење радова из члана 145.Закона о 

планирању и изградњи –   Извод из постојеће СТС 10/0,4kВ за напајање бунара и резервоара за 

водоснабдевање  на кп бр. 2355/1 КО Доња Трешњица ,Општина Мали Зворник ,   на основу члана 

145.Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09;81/09-исправка, 64/10-

одлукаУС,24/11, 121/12, 42/13-УС,50/13-УС,98/13-УС, 132/14 и 145/2014)  и  члана 29.став 1.тачка 

1.и става 5.,Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(,,Сл.гласник РС''бр.113/15 , 96/16 и 120/17) и члана 146. Закона о општем управном поступку 

(,,Сл.гласник РС бр.18/16)  доноси: 

 

Закључак 

 
         ОДБАЦУЈЕ СЕ  захтев Општине Мали Зворник ,ул.Краља Петра I,бр.37,за извођење радова 

из члана 145.Закона о планирању и изградњи –  Извод из постојеће СТС 10/0,4kВ за напајање 

бунара и резервоара за водоснабдевање  на кп бр. 2355/1 КО Доња Трешњица ,Општина Мали 

Зворник,као НЕОСНОВАН. 

     O б р а з л о ж е њ е 

 

        ИНВЕСТИТОР  Општине Мали Зворник ,ул.Краља Петра I,бр.37 , поднео је електронским 

путем,преко пуномоћника ПД"Eлектроизградња Бајина Башта "ад Бајина Башта,овлашћеног лица  

Горана Вукашиновића из Београда  захтев Одељењу за планирање и изградњу Града Лознице дана 

26.02.2018. године за извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи – Извод из 

постојеће СТС 10/0,4kВ за напајање бунара и резервоара за водоснабдевање  на кп бр. 2355/1 КО 

Доња Трешњица ,Општина Мали Зворник 

           Увидом у достављену документацију утврђено је да овај орган нема месну надлежност  за 

издавање решења о одобрењу за које је поднет поднесак . 

        Како се не може поступити према поднетом  захтеву за извођење радова из члана 145.Закона о 

планирању и изградњи – Извод из постојеће СТС 10/0,4kВ за напајање бунара и резервоара за 

водоснабдевање  на кп бр. 2355/1 КО Доња Трешњица ,Општина Мали Зворник,донет је Закључак 

као у диспозитиву ,сходно члану 29. став 5.,Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем (,,Сл.гласник РС''бр.113/15 ,96/16 и 120/17) . 

        ПРАВНA ПОУКA:Против овог Закључка може се изјавити приговор,електронским 

путем,преко Цеоп-а, Градском већу града Лознице у року од 3 дана од дана пријема овог Закључка. 

 

Достављено:   

- подносиоцу захтева, 

- надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа   

  кроз ЦИС. 
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