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Република Србија 

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 

Општинска управа 

Одсек за урбанизам и просторно планирање 

Број: ROP-CAJ-23405-LOCH-3/2017 

Заводни брoj: 353-299/2017-03 

07.11.2017. године 

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

 

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

захтеву Ђурђевић /Милован/ Предрага, из Лешнице, улица: Станка Ореља, број: 93., 15307 

Лешница, Лозница-Град, Мавански округ, поднетом од стране пуномоћника Митровић Марка, 

из Новог Села, улица: Дринска, без броја, 15307 Ново Село, Лозница-Град, Мачвански округ,  

заводни број: 353-229/2017-03, од 07. новембра 2017. године, за издавање локацијских услова, 

за изградњу стамбене зграде са једним станом, на катастарској парцели број 4586/73, у КО 

Чајетина, на основу члана 8.ђ Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 

72/2009, 81/2009- исправљен, 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 

50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014;- у даљем тексту Закон) и члана 8. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени 

гласник РС“, број 113/2015 и 96/2016- у даљем тексту Правилник) доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Ђурђевић /Милован/ Предрага, из Лешнице, улица: Станка Ореља, 

број: 93., 15307 Лешница, Лозница-Град, Мавански округ, поднет од стране пуномоћника 

Митровић Марка, из Новог Села, улица: Дринска, без броја, 15307 Ново Село, Лозница Град, 

Мачвански округ, заводни број: 353-229/2017-03, од 07. новембра 2017. године, за издавање 

локацијских услова, за изградњу стамбене зграде са једним станом, на катастарској парцели 

број 4586/73, у КО Чајетина, као непотпун. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинској управи Чајетина, Одсеку за урбанизам и просторно планирање, од стране 

Ђурђевић /Милован/ Предрага, из Лешнице, улица: Станка Ореља, број: 93., 15307 Лешница, 

Лозница-Град, Мавански округ, преко пуномоћника Митровић Марка, из Новог Села, улица: 

Дринска, без броја, 15307 Ново Село, Лозница-Град, Мачвански округ, поднет је захтев за 

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

парцели број 4586/73, у КО Чајетина. 

 

Решавајући по захтеву именованог, Општинска управа Чајетина, Одсек за урбанизам и 

просторно планирање, утврдио је да нису испуњени формални услови за даље поступање по 

захтеву у следећем: 

 

Предметна катастарска парцела не испуњава услове за грађевинску парцелу, у складу 

са  чланом 2., став 1., тачка 20., Закона, односно не поседује приступ јавној саобраћајној 

површини.  

 

Подносилац захтева (странка) је у обавези да, приликом подношења новог захтева, 

достављену документацију Идејног решења планиране изградње, допуни неопходним 

сагласностима за колско-пешачки приступ, предметној грађевинској парцели. 

 

Према горенаведеном, а сагласно члану 8., ставу 2., Правилника и члану 8.ђ Закона, 

одлучено је као у диспозитиву закључка. 

 

 



2 

 

Сагласно члану 8., ставовима 7. и 9., истог Правилника, како подносилац захтева може 

само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева, без обавезе достављања 

документације поднете уз захтев, који је одбачен и поновног плаћања административне таксе за 

подношење захтева и накнаде наведених у члану 6., ставу 2., тачки 2., Правилника, а због 

измењеног документа наступио је додатни формални недостатак, који је разлог за поновно 

одбацивање захтева, подносилац не може поново користити право из члана 8., става 6., 

Правилника, те га надлежни Орган упућује на подношење новог захтева за издавање 

локацијских услова. 

 

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 


