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Општинска управа Чајетина, Одсек за урбанизам и просторно планирање 

поступајући по захтеву Божидара Ристановића из Београда, Колонија 049, број 353-

133/2017-03, од 11. маја 2017. године, за издавање измене локацијских услова за изградњу 

стамбеног објекта, на катстарској парцели број 735/2, у КО Доброселица, на основу члана 

209. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, број 33/97 и 31/2001, и "Службени 

гласник РС“ број 18/2016 – у даљем тексту Закон) и члана 3, став 10. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015 и 

96/2016) доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1)  ИСПРАВЉАЈУ СЕ локацијски услови Општинске управе Чајетина – Одсека за 

урбанизам и просторно планирање, ROP-CAJ-12877-LOC-1/2017, заводни број 353-133/2017-03 

од 11.05.2017. године, тако што:  

- у изреци ових услова, у делу А. грађевинска парцела, тачка 2, уместо „На парцели не 

постоји изграђени објекат“ треба да стоји „На парцели постоји објекат изграђен пре доношења 

прописа о изградњи објекта.“  

2) У осталом делу предметни услови остају неизмењени. 

3) Исправка услова овим закључком производи правно дејство од дана од кога производе 

правно дејство наведени услови који се исправљају.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

           Општинска управа Чајетина – Одсек за урбанизам и просторно планирање издала је 

дана 22.06.2017. године локацијске услове број 353-133/2017-03, потребне за израду пројекта за 

грађевинску дозволу изградње стамбеног објекта на кат.парцели број 735/2 КО Доброселица. 

По службеној дужности исправљају  се грешке које се односе на податке о постојећем 

објекту на катастарској парцели. 

   Због наведеног, локацијске услове број 353-133/2017-03 од 22. 06. 2017. године би 

требало исправити у смислу члана 209. Закона.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити жалба 

Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије - 

Организациона јединица Ужице, у року од 15 дана од дана достављања. Жалба се предаје овом 

органу непосредно или препоручено поштом, уз плаћање административне таксе од 440,00 

динара, на жиро рачун број 840-742221843-57, прималац Буџет РС, позив на број 97 90-035. 

Обрадила 

Марина Лазић, дипл.инж.арх. 

 

 

 

 

 

                         НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                         Вељко Радуловић 
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