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Одељење за послове урбанизма, грађевинарства, имовинско правне 
инспекцијске и комуналне делатности  Општинске управе   општине Бајина Башта, 
поступајући по захтеву Живорада Траиловића из Заовина број 314,  кога заступа 
Весна Нешковић из Бајине Баште,Рајка Тадића 23,  за издавање грађевинске дозволе 
за изградњу стамбеног објекта за потребе сеоског домаћинства, на кат. парцели број 
3611/6 КО Заовине , а на основу члана 8, 8ђ став 3 Закона о планирању и изградњи     
( ''Сл. гласник РС '' број 72/09, 81/2009 –исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 17  и 18 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем  (“ Сл. 
гласник РС “ број 113/2015)  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Захтев Живорада Траиловића из Заовина број 314,  кога заступа Весна 
Нешковић из Бајине Баште, Рајка Тадића 23,  за издавање грађевинске дозволе за 
изградњу стамбеног објекта за потребе сеоског домаћинства, на кат. парцели број 
3611/6 КО Заовине , категорије А, класификационог броја 111011,  заведен под бројем 
ROP-BBA- 4330-CIP-1/2016   од 29. 03. 2016. године, одбацује се .  

Уз захтев за  издавање  решења за грађевинску дозволу   подносилац захтева 
није поднео: уговор о конституисању права службености –сталног пролаза преко 
парцеле 3610 КО Заовине која је у својини РС и на којој само право коришћења има 
ЈП Национални парк „Тара “ Бајина Башта .    

Овај закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 
10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана 
објављивања на интернет страници Општинске управе општине Бајина Башта , не 
поднесе нови, усаглашен захтев.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Дана 29.  03. 2016.  године  инвеститор  Живорад Траиловић из Заовина 314, 

преко свог пуномоћника  Весне Нешковић из  Бајине Баште,  поднео је захтев за  
издавање грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта за потребе сеоског 
домаћинства, на кат. парцели број 3611/6 КО Заовине , категорије А, класификационог 
броја 111011,  заведен под бројем ROP-BBA- 4330-CIP-1/2016   од 29. 03. 2016. 
године.  

Инвеститор је преко свог пуномоћника  уз захтев за издавање грађевинске 
дозволе  за изградњу стамбеног објекта приложио : геодетски снимак, копију плана, 



 2 

уговор о купопродаји непокретности, решење о промени намене парцеле,доказ о 
плаћеној промени намене земљишта, пуномоћје , услове ЕПС-а , пројектну 
документацију , потврду о пребивалишту, и доказе о уплати такси и накнаде.   

Поднети захтев инвеститора  је непотпун, јер није приложено: уговор о 
конституисању права пролаза, јер парцела не излази на јавну саобраћајницу, а 
инвеститору је то наложено  у локацијским условима  број 353-165/2015  издатим од 
стране овог органа .    

Како  нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву поднети 
захтев    се одбацује сходно члану 8ђ  ставу 3 Закона о планирању и изградњи  ( '' Сл. 
гласник РС '' број 72/09, 81/2009 –исправка , 64/2010-УС , 24/2011, 121/2012, 42/2013-
УС , 50/2013-УС , 98/2013-УС,  132/2014 и 145/2014),  члану  17 и 18 Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник РС“ 
број 113/2015). 

 
Упутство о правном средству : Против овог закључка  подносилац захтева  

може изјавити приговор општинском већу а преко овог органа  у року од три дана од 
дана пријема овог закључка  уз таксу у износу од 300,00 динара  динара а на жиро 
рачун број 840-742251843-73 , шифра153, модел 97, позив на број 77-007, општинске 
административне таксе .  

 
         РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА  
                     Мира   Милутиновић   
                 

 
 
                          
 


