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Република Србија 

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 

Општинска управа 

Одсек за урбанизам и просторно планирање 

Број: 351-187/2017-03 

30. март 2017. године 

    Ч а ј е т и н а 

 

 

Општинска управа Чајетина – Одсек за урбанизам и просторно планирање, решавајући по захтеву 

Предузећа за производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора “Zlatiborske elektrane“ d.о.о., 

Чачак, ул.Булевар ослободилаца Чачка број 117, коју заступа директор Радомир Милекић, за озакоњење објекта, а 

на основу члана 34. Закона о озакоњењу објеката (“Службени гласник РС“, број 96/15), и члана 17. и 192. Закона о 

општем управном поступку (“Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/01 и “Службени гласник РС“, број 30/10), 

доноси 

 

 

 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

О  ОЗАКОЊЕЊУ  ОБЈЕКТА 
 

 

1. ОДОБРАВА СЕ Предузећу за производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора 

“Zlatiborske elektrane“ d.о.о., Чачак, ул.Булевар ослободилаца Чачка број 117, озакоњење подземног линијског 

инфраструктурног објекта-електро кабл и оптички кабл, који су изграђени на катастарским парцелама број 

4578/214, 4593/1, 4593/2, 4590/2, 4590/19, 7341/2 све КО Чајетина, 3943/1, 3961, 3962, 3991. 3957, 3938, 3959, 

3958, 3939 све КО Бранешци, 3870, 3868, 3869, 3871, 3862, 3878, 3847, 3874, 3844, 3840, 3841, 3845, 3834, 3837, 

3943, 3947, 4768, 4769, 4770, 4948, 4758, 4755/1, 3687, 3717, 3712, 3894, 3928, 3926, 3902, 3903/1, 3903/2, 4036/2, 

4073, 4725/2, 4076, 4725/1 све КО Семегњево, 12/9 и 4948 све КО Јабланица, у насељеном месту Златибор и 

Јабланица. 

2. Елаборат подземних водова, израђен од стране: Геодетска радња “Ђенић“, Немања Ђенић, предузетник, 

Чајетина, где је одговорни геометар Немања Н. Ђенић, струк.инг.геод., са лиценцом другог реда број 02 0591 15. 

3. Даном правноснажности решења о озакоњењу, стичe се право својине на објекту, али не и на земљишту 

изнад или испод линијског инфраструктурног објекта, а власник земљишта је дужан да омогући несметан приступ 

овим деловима објекта у циљу одржавања или у случају хаварије. 

 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

 

Општинској управи Чајетина обратило се дана 24. марта 2017. године, Предузеће за производњу 

електричне и топлотне енергије из обновљивих извора “Zlatiborske elektrane“ d.о.о., Чачак, ул.Булевар 

ослободилаца Чачка број 117, са захтевом за озакоњење подземног линијског инфраструктурног објекта-електро 

кабл и оптички кабл, која су изграђени на катастарским парцелама број 4578/214, 4593/1, 4593/2, 4590/2, 4590/19, 

7341/2 све КО Чајетина, 3943/1, 3961, 3962, 3991. 3957, 3938, 3959, 3958, 3939 све КО Бранешци, 3870, 3868, 3869, 

3871, 3862, 3878, 3847, 3874, 3844, 3840, 3841, 3845, 3834, 3837, 3943, 3947, 4768, 4769, 4770, 4948, 4758, 4755/1, 

3687, 3717, 3712, 3894, 3928, 3926, 3902, 3903/1, 3903/2, 4036/2, 4073, 4725/2, 4076, 4725/1 све КО Семегњево, 12/9 

и 4948 све КО Јабланица. 

У поступку су прибављени, и то: 

1. Елаборат подземних водова, израђен од стране: Геодетска радња “Ђенић“, Немања Ђенић, предузетник, 

Чајетина, где је одговорни геометар Немања Н. Ђенић, струк.инг.геод., са лиценцом другог реда број 02 0591 15. 

Предмет озакоњења су инфраструктурни објекти за који није поднет захтев за легализацију у складу са 

раније важећим законом којим је била уређена легализација објекта. 

Како је власник објеката уз захтев доставио сву потребну документацију сагласно одредбама Закона о 

озакоњењу објекта, донето је решење као у диспозитиву. 
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Општинска управа Чајетина је поступајући по захтеву за озакоњење, а на основу предходно наведених 

доказа утврдила да су испуњени сви законски услови за издавање решења о озакоњењу, за објекат који је ближе 

описани у диспозитиву, а на основу члана 34. Закона о озакоњењу објеката (“Службени гласник РС“, број 96/15). 

            Таксе за озакоњење обрачунате су, и то: 1.500 динара у корист буџета Републике Србије, и 3.500 динара у 

корист буџета Општине Чајетина. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије - Организациона јединица у Ужицу, у року од 15 

дана од дана пријема решења. Жалба се предаје непосредно или шаље поштом овом одсеку, са таксом од 440 

динара, на жиро рачун број 840-742221843-57, прималац Буџет Републике Србије, позив на број 97 90-035, а 

може се изјавити и на записник код овог одсека. 

 

ОБРАЂИВАЧ,                                                                                         

       Данијела Жиловић Кука                                                                                             

 

 

         ДOСТАВИТИ:                                                                                                       НАЧЕЛНИК  
1.Заступнику,                                                                                                              Општинске управе 

2.Општинском грађевинском инспектору,                                                          

3.РГЗ-СКН Чајетина.                                                                                                ВЕЉКО РАДУЛОВИЋ 

4.У списе предмета. 

 

 

 

 


