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         Општинска управа Чајетина - Одсек за урбанизам и просторно планирање, 

решавајући по захтеву „Златиборац“ доо Београд, Мојковачка улица број 58, у поступку 

издавања локацијских услова за изградњу трафостанице на катастарским парцелама 

број 444/1 и 436/2 у КО Мачкат на основу члана 92, став 1, тачка 6 Закона о општем 

управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016; - у даљем тексту Закон),  

донела је  

 

З А К Љ У Ч А К 
 

          ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев „Златиборац“ доо Београд,  за издавање локацијских 

услова за изградњу трафостанице на катастарским парцелама број 444/1 и 436/2 у КО 

Мачкат, као НЕПОТПУН. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

          Општинској управи Чајетина „Златиборац“ доо Београд поднео је дана 11.4.2017. 

године захтев за издавање локацијских услова за изградњу трафостанице на 

катастарским парцелама број 444/1 и 436/2 у КО Мачкат а дана 26.6.2017. године 

усаглашен захтев по истој ствари. 

          Решавајући по захтеву именованог, Општинска управа Чајетина донела је дана 

4.5.2017. године  мишљење о потреби израде урбанистичког пројекта број 353-92/2016-

03 у којем је позвала странку да урбанистички пројекат, са позивом на број предмета, 

достави 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. Такође, ова Управа је обавестила подносиоца захтева да ако у 

остављеном року не поступи по обавештењу, захтев ће бити одбачен на основу Закона.          
Како су последњи услови за пројектовање и прикључење достављени дана 

5.10.2017. године, путем система за електронско подношење пријава „Е дозволе“, а 

подносилац захтева није уредио захтев у одређеном року, одлучено је као у 

диспозитиву закључка, на основу члана 92, став 1, тачка 6 Закона. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На овај закључак може се поднети жалба 

Општинском већу општине Чајетина у року од три дана од дана достављања закључка. 

Жалба се предаје путем система за електронско подношење пријава, уз плаћање 

административне таксе од 440,00 динара, на жиро рачун број 840-742251843-73, у 

корист Буџета општине Чајетина, модел 97, позив на број 90-035 -  Тарифни број 4. 

Одлуке о локалним административним таксама број 02-75/2016-01 („Сл. лист општине 

Чајетина“ број 7/16). 

 

Обрадила 

Марија Милошевић, дипл.инж.арх. 
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