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Републикa Србија 

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 

Општинска управа 

Одсек за урбанизам и просторно планирање 

Број: ROP-CAJ-21227-LOC-2/2017 

Заводни брoj: 353-237/2017-03 

16.10.2017. године 

31310 Чајетина, улица: Александра Карађорђевића, број: 34. 

 

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

захтеву „Zlatiborskih konaka“ d.o.o., из Пећинаца, улица: Слободана Бајића, број: 12., 22410 

Пећинци, Пећинци, Сремски округ и Радибратовић Милана, из Ужица, улица: Ужичке 

републике, број: 2., 31000 Ужице, Ужице, Златиборски округ,  заводни број: 353-237/2017-03, 

од 23. августа 2017. године, за издавање локацијских услова за изградњу стамбене зграде, са 

тридесет једним станом, на катастарској парцели број 4577/133, у КО Чајетина, на основу члана 

59., став 2. и члана 92., Закона о општем управном поступку Закона о општем управном 

поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016- у даљем тексту Закон) донела је дана 16. 

октобра 2017. године 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев „Zlatiborskih konaka“ d.o.o., из Пећинаца, улица: Слободана 

Бајића, број: 12., 22410 Пећинци, Пећинци, Сремски округ и Радибратовић Милана, из Ужица, 

улица: Ужичке републике, број: 2., 31000 Ужице, Ужице, Златиборски округ, заводни број: 353-

237/2017-03, од 23. августа 2017. године, за издавање локацијских услова за изградњу 

стамбене зграде, са тридесет једним станом, на катастарској парцели број 4577/133, у КО 

Чајетина, као НЕПОТПУН. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинској управи Чајетина, „Zlatiborski konaci“ d.o.o., из Пећинаца, улица: Слободана 

Бајића, број: 12., 22410 Пећинци, Пећинци, Сремски округ и Радибратовић Милан, из Ужица, 

улица: Ужичке републике, број: 2., 31000 Ужице, Ужице, Златиборски округ, поднели су захтев 

за издавање локацијских услова за изградњу стамбене зграде, са тридесет једним станом, на 

катастарској парцели број 4577/133, у КО Чајетина.  

 

Решавајући по захтеву именованих, Општинска управа Чајетина је дана 24. августа 2017. 

године, издала мишљење о потреби израде урбанистичког пројекта, у свему према важећим 

прописима из предметне области, који је потребно доставити Одсеку за урбанизам и просторно 

планирање, у року од 30 дана након преузимања услова за пројектовање и прикључење, које 

издају имаоци јавних овлашћења, а све ради организовања јавне презентације и достављања 

пројекта Комисији за Планове. Предметни услови су прибављени путем система 

централизоване евиденције обједињене процедуре, од стране овог одсека, по службеној 

дужности. Истовремено, подносилац захтева је био обавештен да ће захтев бити одбачен, 

уколико у остављеном року не поступи по обавештењу и поднети захтев не буде допуњен 

траженим, на основу члана 59., става 2. и члана 92., Закона.  

 

У поступку по поднетом захтеву, Одсек за урбанизам и просторно планирање је по 

службеној дужности, путем система централизоване евиденције обједињене процедуре, од 

ималаца јавних овлашћења, прибавио следећу документацију:  

 

1. Дана 11. септембра 2017. године, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

ZA IZGRADNJU GASOVODA I DISTRIBUCIJU GASA, „ZLATIBOR-GAS“ D.O.O., издало је 

техничке услове за пројектовање, број: 244-09/2017-02, од 10. септембра 2017. године, 
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2. дана 11. септембра 2017. године, ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОВОДВОД 

ЗЛАТИБОР“, Чајетина, издало је техничке услове, број: 170, од 11. септембра 2017. године, 

3. дана 11. септембра 2017. године, „Телеком Србија“, Предузеће за телекомуникације а.д., 

РЕГИЈА КРАГУЈЕВАЦ, ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА УЖИЦЕ, издало је техничке услове, број: 

171-322395/2-2017, од 11. септембра 2017. године, 

4. дана 12. септембра 2017. године, МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, 

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, Одељење за ванредне ситуације у Ужицу, Одсек за 

превентивну заштиту, издао је услове заштите од пожара, 09/32 број: 217-11716/17, од 29. 

августа 2017. године, 

5. дана 12. септембра 2017. године, „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о., Београд, ОДС- 

ОГРАНАК УЖИЦЕ, издао је услове за прикључење на дистрибутивни систем електричне 

енергије (широка потрошња-групни прикључак), број: D.09.15.-224705/1-17, од 11. 

септембра 2017. године, који су уједно били и последњи услови имаоца јавних овлашћења, те 

је истога дана почео да тече горепоменути рок, од 30 дана, за израду предметног 

урбанистичког пројекта. 

 

Како у остављеном року странке нису доставиле предметни урбанистички пројекат 

одлучено је као у диспозитиву закључка, на основу члана 58., става 2., Закона. 

 

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 840-742251843-73, прималац Буџет Општине Чајетина, 

модел 97, позив на број 90-035 (Тарифни број 4 Одлуке о локалним административним таксама 

(„Службени лист општине Чајетина“, број 7/16)). 

 

 

Обрадила: 

Драгана Топаловић, мастер инж. грађ.  

 

 

               НАЧЕЛНИК 

              ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

            Вељко Радуловић 


