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           Општинска управа Љубовија – Одељење за урбанизам, поступајући по 
захтеву Веселиновић Љубише из Црнче, за издавање локацијских услова за 
изградњу пословног објекта-наткривено складиште на кат.парцели бр.780/7 
К.О. Читлук у Љубовији, а на основу чл.8ђ. Закона о планирању и изградњи 
(,,Сл.гласник РС“, бр.72/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 53/13-УС, 
98/13-УС, 132/14 и 145/14), чл.8. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем (,,Сл.гласник РС“, бр.113/15) 
доноси:   
 

З А К Љ У Ч А К 
 

          ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Веселиновић Љубише из Црнче, за издавање 
локацијских услова за изградњу пословног објекта-наткривено складиште на 
кат.парцели бр.780/7 К.О. Читлук у Љубовији, као НЕПОТПУН. 
 
          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 његовог објављивања на интернет страници општине 
Љубовија www.ljubovija.rs, не поднесе нови усаглашен захтев и отклони све 
недостатке. 
 
          Уз нови усаглашен захтев не доставља се документација поднета уз 
захтев који је одбачен, нити се поново плаћа административна такса. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

          ИНВЕСТИТОР Веселиновић Љубиша из Црнче, поднео је захтев 
Општинској управи Љубовија - Одељењу за урбанизам број : 350-1/16-04 
дана 29.02.2016.године, за изградњу пословног објекта-наткривено 
складиште на кат. парцели бр.780/7 К.О. Читлук у Љубовији и уз захтев 
инвеститор је приложио у електронској форми: 



- Главну свеску Идејног решења 
- Идејно решење (цртежи) 
- Пуномоћје 
- Лист непокретности и копија плана 
- Ситуациони план 
- Доказ о уплати адм.такси за издавање локацијских услова 
- Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП  
- Потврду о пријему захтева у ЦИС број: ROP-LJU-1535-LOK-1/2016 

 
По пријему захтева и приложене документације ово одељење је 

приступило провери испуњености формалних услова за даље поступање по 
захтеву, прописаних чл.7. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем (,,Сл.гласник РС“, бр.113/15) и утврдило 
следеће недостатке: 

Нису поднети докази о одговарајућем праву приступа парцели преко 
кат.парцеле број: 779/1 К.О. Читлук из чл. 135. Закона о планирању и 
изградњи , са уговором о сталном праву службености пролаза или уговора о 
закупу, овереног у складу са посебним законом. 

 
Како је у поступку утврђено да нису испуњени сви формални услови за 

даље поступање по захтеву, решено је као у диспозитиву закључка. 
 
У складу са чл. 8ђ. Закона о планирању и изградњи (,,Сл.гласник РС“, 

бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-
УС, 132/14 и 145/14) и чл. 8. Правилника о поступку спровиђења обједињене 
процедуре електронским путем (,,Сл.гласник РС“, бр.113/15), донети 
Закључак производи правно дејство. 

 
ПРАВНА ПОУКА : Против овог Закључка може се изјавити приговор 

Општинском већу општине Љубовија у року од 3 дана од дана пријема истог. 
 
 
Обрадио:                                                                                  НАЧЕЛНИК 

Живко Дамњановић                                                                 ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 Технички референт                                                                          Зора Лукић                                                            

 
 

 
 


