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Д о љ е в а ц 
 
 

Општинска управа општине Дољевац– Одељење за урбанизам, имовинско правне и 
инспекцијске послове,  поступајући по захтеву инвеститора Нешић Чедомира из 
Белотинца , за  издавање  локацијских услова за изградњу стамбеног објекта  на кп.бр. 
2368/2  КО Белотинац   , на основу члана. 53а. ст.1 .Закона о планирању и изградњи 
("Службени гласник РС „број 72 /09, 81/09, 24/11 ,121/12 и 132/2014 )  и члана 192. Закона 
о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“број 33/97, 31/2001 и „Сл. гласник 
РС“  30/2010 ), доноси  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

ОДБИЈА СЕ  захтев број 353-120 од 26.06.2015.год  инвеститора  Нешић Чедомира 
из Белотинца за  издавање  локацијских услова за изградњу стамбеног објекта  на кп.бр. 
2368/2  КО Белотинац, као неоснован. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Инвеститор  Нешић Чедомир из Белотинца поднео је Општинској управи општине 

Дољевац– Одељењу за урбанизам, имовинско правне и инспекцијске послове,  захтев број 
353-120  од 26.06.2015.год  за издавање  локацијских услова за изградњу стамбеног објекта  
на кп.бр. 2368/2  КО Белотинац  у Белотинцу. 

 
Уз захтев инвеститор је приложио: 
 
- Ситуационо решење урађено од стране „ Студио План „ из Чапљинца. 
- Доказ о уплати таксе 
- Сагласност суседа Ов.бр.2679/15 од 26.06.2015.године. 
 
 
У поступку утврђивања основаности захтева, Одељење за урбанизам, имовинско 

правне и инспекцијске послове,  Општинске управе општине Дољевац, извршило је увид у 
Записник грађевинског инспектора, Општинске управе општине Дољевац бр.354-83 од 
02.07.2015.године, из којег је утврђено да  је инвеститор у потпуности већ саградио 



стамбени објекат, који је предмет његовог захтева, те да је његов захтев за идавање 
локацијских услова неоснован. 

Са изнетих разлога,  сходно одредбама члана 192. Закона о општем управном 
поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97, 31/01 и „Сл. гласник РС  30/10),  одлучено је 
као у диспозириву решења. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 
Министарству грађевинарства ,саобраћаја и инфраструктуре  Републике Србије у року од 
15 дана од дана пријема решења. 

Жалба се подноси непосредно Општинској управи општине Дољевац, Одељењу за 
урбанизам, имовинско правне и инспекцијске послове  или шаље поштом таксирана на износ 
од 300,00 динара на име локалне  административне таксе , сходно Одлуци о локалним 
административним таксама, и на износ од 430,00 динара на име Републичке 
административне таксе,  сходно Закону о Републичким административним таксама.  

 
 

                                                                                                 НАЧЕЛНИК 
                                                                                ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ,  

Доставити:                                                                                ИМОВИНСКО ПРАВНЕ И  
                                                                                                  ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  
 
    1. Подносиоцу захтева  
    2.Грађ.инспекцији                                                        ___________________________ 
    3.Архиви                                                                       Дипл. прав. Мирјана Младeновић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


