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 Општинска управа Чајетина - Одсек за урбанизам и просторно планирање, 

решавајући по захтеву Драгоја Јоксимовића, из Златибора, чији је пуномоћник Бошко 

Фуртула, из Ужица, за издавање решења о употребној дозволи, на основу  члана 158. и 

8ђ. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-

испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 

98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/14), члана 44. Правилника о спровођењу обједињене 

процедуре електронским путем („Сл гласник РС“, бр. 113/2015 и 96/2016) донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

        ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашен захтев Драгоја Јоксимовића, из Златибора, Голија 51, 

број ROP-CAJ-17723-IUPH-2/2017 за издавање употребне дозволе за стамбени објекат 

изграђен на катастарској парцели број 4537/14 КО Чајетина, као непотпун. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

          Инвеститор Драгоје Јоксимовић, из Златибора, чији је пуномоћник Бошко 

Фуртула, из Ужица, поднео је захтев за издавање употребне дозволе за стамбени 

објекат изграђен на катастарској парцели број 4537/14 КО Чајетина, број ROP-CAJ-

17723-IUP-1/2017 од 09.децембра 2016. године.  

Због неиспуњености формалних услова из члана 17. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Слушбено гласник РС'' број 

113/2015 и 96/2016) Општинска управа Чајетина захтев одбацује закључком број ROP-

CAJ-17723-IUP-1/2017 од 27.јуна 2017.године. 

             Инвеститор Драгоје Јоксимовић, из Златибора, 10.августа 2017. године, преко 

свог пуномоћника Бошка Фуртуле, из Ужица, поднео је усаглашен захтев за издавање 

употребне дозволе број ROP-CAJ-17723-IUPH-2/2017 заводни број 351-382/2017-03. 

            Увидом у достављени усаглашени захтев и прилоге Одсек за урбанизам и 

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

усаглашеном захтеву у следећем:  

- уз захтев није достављен пројекат изведеног објекта, израђен у складу са 

Правилником којим се уређује садржина техничке документације; 

- план посебних делова дела зграде изграђене на катастарској парцели 

4537/14 КО Чајетина. 

 

Имајући у виду да уз захтев нису испуњени сви формални услови прописани 

чланом 43. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронскм 

путем (Службени гласник РС број 113/2015 и 96/2016), овај орган донео је одлуку као у 

диспозитиву решења. 

У складу са чланом 44. став 5. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронскм путем (Службени гласник РС број 113/2015 и 96/2016) 

подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног 

захтева. 

 

 



 

           ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На овај закључак може се изјавити приговор 

Општинском већу општине Чајетина у року од три дана од дана евидентирања кроз ЦИС 

односно од дана објављивања.  

              Приговор се подноси кроз Централни информациони систем за електронско 

поступање у оквиру обједињене процедуре. 

 

Обрадила: Ана Лазић                                                

 

 

 

                                                                                                              НАЧЕЛНИК   

                                                                                                     ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, 

 

                                                                                    Вељко Радуловић, дипл. правник 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 


