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Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и  имовинско-правне послове  
Општинске управе   општине Бајина Башта, поступајући по захтеву Снежане Корајкић 
из Бајине Баште, Солотуша 3,  Златиборски округ, чији је пуномоћник Весна Нешковић 
из Бајине Баште, Рајка Тадића 23, за  промену намене објекта са извођењем радова , 
на кат. парцели број 1119/2 КО Пилица,  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 
25 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“ 
Сл. гласник РС “ број 113/2015 , 96/16 и 120/17)  доноси 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Захтев Снежане Корајкић из Бајине Баште, Солотуша 3, који је поднет преко 
пуномоћника  Весне Нешковић из Бајине Баште, Рајка Тадића 23,  за  промену намене 
објекта   са извођењем грађевинских радова ,  изграђеног на кат . парцели број 1119/2 
КО Пилица ,  заведен под бројем ROP-BBA-23214- ISAW -10/2018  од 15. 01. 2018. 
године, одбацује се.  

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
Дана 15. 01. 2018. године Снежана Корајкић из Бајине Баште , Солотуша 3,   

преко свог пуномоћника  Весне Нешковић из Бајине Баште, Рајка Тадића 23,    
поднеле  је захтев за  промену намене објекта изграђеног на  кат. парцели број 1119/2  
КО Пилица, категорије Б, класификационог броја 125221 и  категорије А  
класификационог броја 127121 и 12741,  заведен под бројем ROP-BBA-23214- ISAW -
10/2018  од 15. 01. 2018. године.  

 
Уз захтев инвеститор је приложио:  налог о уплати накнаде  за централну 

евиденцију, налог за таксу, налог о уплати доприноса, информацију о локацији, 
пуномоћје , решење о изградњи објекта, употребну дозволу , уговор о купопродаји, 
идејни пројекат .  

 
Из  захтева странке и идејног пројекта је утврђено да инвеститор  жели да 

промени намену објекта у специјализовано складиште пољопривредних производа са 
расхладо које ће имати и коморе за смрзавање и да се за исти морају прибавити нови 
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услови ЕПС-а , односно нови локацијски услови кроз које ће се прикупити и сви услови 
надлежних институција имаоца јавних овлашћења .  

 
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 29 Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник РС“ број 
113/2015,  96/16 и 120/2017 ). 

 
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  


