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Бајина Башта 

 

 

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства, имовинско правне, инспекцијске и 

комуналне делатности Општинске управе општине Бајина Башта, поступајући по захтеву 

ЛАЗАРЕВИЋ ЉИЉАНЕ, Обајгора, Бајина Башта, коју заступа пуномоћник Јокић Радан из 

Бајине Баште, Ул. Кнеза Милана Обреновића 44/3-8, за издавање локацијских услова за 

изградњу стамбених објеката на кат. парцели бр. 1238/2 К.О. Растиште, општина Бајина Башта,  

а на основу  члана 8, 8ђ. 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 чл. 7. и 8. Правилника о поступку спровођења обједињене  електронским путем 

(„Сл. гласник РС“ број 113/2015), доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К  
 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ЛАЗАРЕВИЋ ЉИЉАНЕ, Обајгора, Бајина Башта, коју заступа 

пуномоћник Јокић Радан из Бајине Баште, Ул. Кнеза Милана Обреновића 44/3-8, за издавање  

локацијских услова за изградњу стамбених објеката на кат. парцели бр. 1238/2 К.О. Растиште, 

општина Бајина Башта, због неиспуњења формалних услова. 

 

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 Општине Бајина Башта, не поднесе нови, усаглашен захтев.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Дана 08.02.2016. године, инвеститор ЛАЗАРЕВИЋ ЉИЉАНА, Обајгора, Бајина Башта, 

је преко свог пуномоћника Јокић Радана из Бајине Баште, Ул. Кнеза Милана Обреновића 44/3-

8, поднела захтев за издавање локацијских услова за изградњу стамбених објеката на кат. 

парцели бр. 1238/2 К.О. Растиште, општина Бајина Башта. 

 

Одредбама члана 8ђ. 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 7. Правилника о поступку спровођења обједињене  процедуре 

електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/2015) прописано је да по пријему захтева за 

издавање локацијских услова надлежни орган, у складу са Законом проверава испуњеност 

формалних услова за поступање по захтеву и то: надлежност за поступање по захтеву, да ли је 

захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све прописане податке, да ли је уз захтев 

приложено идејно решење и да ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане таксе и 

накнаде. 



 

Инвеститор је преко свог пуномоћника уз захтев за издавање локацијских услова за 

изградњу стамбених објеката на кат. парцели бр. 1238/2 К.О. Растиште приложио идејни 

пројекат и доказ о уплати накнаде за ЦЕОП. 

  

Поднети захтев инвеститора је непотпун јер нису достављени докази о уплати 

прописаних републичких и општинских такси, а такође није поднет у прописаној форми и не 

садржи све прописане податке појединачно о објектима који су предмет градње. 

 

Како нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву поднети захтев се 

одбацује сходно члану 8ђ 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 члану 8. 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, шифра 153, модел 97, позив на број 77-007, Општинске административне таксе. 

 

 

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
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