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Општинска управа
Одсек за урбанизам и просторно планирање
353-32/2015-03
18. 3. 2015. године
Чајетина, Александра Карађорђевића бр. 28

Општинска управа Чајетина - Одсек за урбанизам и просторно планирање, 
решавајући по захтеву Љиљане Обрадовић, из Београда, ул. Трише Кацлеровића бр 24/2 
број 353-32/2015-03 од 10.3.2015. године, за издавање локацијских услова за доградњу 
стамбеног објекта на катастарској парцели бр. 4586/358 К.О. Чајетина на основу члана 
53а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 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), 
члана 6, 7 и 8 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласник 
РС“, бр. 22/2015) донелаје дана 18. 3. 2015. године

3 А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Љиљане Обрадовић, из Београда, ул. Трише Кацлеровића 
бр 24/2 за издавање локацијских услова за доградњу стамбеног објекта на катастарској 
парцели бр. 4586/358 К.О. Чајетина, као непотпун.

О б р а з л о ж е њ е

Општинској управи Чајетина, Љиљана Обрадовић, из Београда, поднела је захтев 
за издавање локацијских услова за доградњу стамбеног објекта на катастарској парцели 
бр. 4586/358 К.О. Чајетина.

Решавајући по захтеву именоване, Општинска управа Чајетина утврдила је да нису 
испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, односно да уз захтев за 
издавање локацијских услова није приложено идејно решење па је одлучено као у 
диспозитиву закључка, а на основу члана 8 став 1 Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015).

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор
Општинском већу општине Чајетина у року од три дана од дана 
се предаје овом органу непосредно или препоручено 
административне таксе од 430,00 динара, на жиро рачун бр. 840- 
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)

достављања. Приговор 
поштом, уз плаћање 
42221843-57, прималац



Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од 
дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа поднесе усаглашени 
захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев 
који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу и накнаду.

Обрадила
Марија Милошевић, дит.инж.арх.
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