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         Општинска управа Чајетина - Одсек за урбанизам и просторно планирање, 

поступајући по захтеву Зорана Богдановића из Златибора, Тић поље б.б. а преко 

пуномоћника Славице Дидановић из Чајетине, Златиборска улица број 24, за издавање 

локацијских услова за изградњу апарт хотела на катастарској парцели број 4624/37 у КО 

Чајетина, на основу члана 8ђ Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", 

број 72/09, 81/09 – испр., 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014 и 

145/2014 – у даљем тексту Закон) и члана 8 Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015 – у даљем 

тексту Правилник) доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
 

          ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Зорана Богдановића из Златибора, Тић поље б.б., број 

353-84/2016-03 од 20.6.2016. године, за издавање локацијских услова за изградњу апарт 

хотела на катастарској парцели број 4624/37 у КО Чајетина, као непотпун. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

          Општинској управи Чајетина, од стране Зорана Богдановића из Златибора, а преко 

пуномоћника Славице Дидановић из Чајетине, Златиборска улица број 24, поднет је 

захтев за издавање локацијских услова за изградњу апарт хотела на катастарској 

парцели број 4624/37 у КО Чајетина.  

 

          Решавајући по захтеву именованог, ималац јавних овлашћења Оператор 

дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Регионални центар 

Електросрбија, Огранак Електродистрибуција Ужице, Ужице издао је обавештење број 

Д.09.15.-149621/1, дана 10.6.2016. године, на основу члана 12., став 2. Правилника, у 

којем износи да није могуће издати техничке услове за пројектовање и прикључење на 

електроенергетску мрежу због недостатака у садржини идејног решења достављеног уз 

захтев за издавање локацијских услова и то: 

 

 У Идејном решењу нису достављени енергетски подаци о објекту који се 

гради, првенствено потребан број бројила и одобрена снага по бројилу за 

стамбене јединице, пословне јединице и заједничку потрошњу (са наменом) и да 

ли постоји потреба постојања засебног противпожарног прикључка. 

 

На основу горенаведеног надлежни орган одбацује захтев за издавање 

локацијских услова сагласно члану 12. и члану 8. Правилника пошто Идејно решење не 

садржи податке потребне за издавање локацијских услова. 

 

Према горенаведеном, а сагласно члану 8. Правилника и члану 8ђ Закона, 

одлучено је као у диспозитиву закључка. 

     



Сагласно члану 8. став 6. истог Правилника, донети закључак производиће 

правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог 

закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници 

Општинске управе Чајетина, не поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене 

недостатке. Подносилац захтева не доставља документацију поднету уз захтев који је 

одбачен, нити поново плаћа административну таксу и накнаду. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити 

приговор Општинском већу општине Чајетина у року од три дана од дана пријема 

истог. Приговор 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 (Тарифни број 2 Закона о републичким 

административним таксама („Сл.гласник РС“број 43/03, 42/05 и 43/06). 

 

Обрадила 

Марија Милошевић, дипл.инж.арх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧЕЛНИК 

Општинске управе 

Вељко Радуловић 

 

 

 


