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             Oпштинска управа Бор – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-

правне и стамбене послове  - Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и комуналне 

послове у Бору, решавајући по захтеву Вукмировић Радмиле из Злота – Општина Бор, Трг 

Петра Радовановића бр.6/2, ЈМБГ 2402970756017, коју по пуномоћју у поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем заступа Агенција и пројектни биро 

„ПРОИНГАРХ“ – Зоран Јовановић ПР из Зајечара, Ул.Николе Пашића бр.1, матични број 

61018093, за измену грађевинске дозволе, на основу чланова 135. и 140. Закона о планирању и 

изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – 

одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 21. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр.113/15 и 

96/16) и члана 144. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр.18/16), доноси 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

           Правоснажно решење о грађевинској дозволи бр.351-1490/11-III/05 од 03. октобра 2011. 

године, којим је инвеститору Вукмировић Радмили из Злота – Општина Бор, Трг Петра 

Радовановића бр.6/2, ЈМБГ 2402970756017, одобрена изградња стамбеног објекта, укупне нето 

корисне површине 130,00 м2, односно бруто развијене грађевинске површине 148,50 м2, укупне 

спратности: приземље (П+0), на кп.бр.2842 КО Бор I, остаје на правној снази на период од још 2 

(две) године од дана истицања рока за прибављање употребне дозволе, тачније до 13. октобра 

2018. године, са обавезом инвеститора да у том року, за предметни објекат прибави употребну 

дозволу.   

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

          Вукмировић Радмила из Злота – Општина Бор, Трг Петра Радовановића бр.6/2, ЈМБГ 

2402970756017, коју по пуномоћју у поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем заступа Агенција и пројектни биро „ПРОИНГАРХ“ – Зоран Јовановић ПР из 

Зајечара, Ул.Николе Пашића бр.1, матични број 61018093, поднела је у систему подношења 

захтева електронским путем, захтев заведен под бројем ROP-BOR-24381-CPА-1/2017 од 11. 

августа 2017. године (Инт.број 351-1-33/17-III/05), за измену – продужења рока важења 

грађевинске дозволе бр.351-1490/11-III/05 од 03. октобра 2011. године, којим је инвеститору 

Вукмировић Радмили из Злота – Општина Бор, Трг Петра Радовановића бр.6/2, ЈМБГ 

2402970756017, одобрена изградња стамбеног објекта, на кп.бр.2842 КО Бор I. 
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           Уз захтев за измену грађевинске дозволе, приложени су:  

 

1. Пуномоћје, УОП-II:2778-2017 од 11.08.2017. године, 

2. Извештај комисије о продужењу рока важења грађевинске дозволе за изградњу 

стамбеног објекта на кп.бр.2842 КО Бор I, у Ул. Петра Кочића бр.85а у Бору, који је израђен од 

стране Агенција и пројектног бироа „ПРОИНГАРХ“ – Зоран Јовановић ПР из Зајечара, 

Ул.Николе Пашића бр.1, матични број 61018093, где је председник комисије Зоран Р. 

Јовановић, број лиценце 300 7921 04 (грађевински радови), а члан Драган Б. Милошевић, број 

лиценце 350 2653 03 (радови на електроенергетским инсталацијама) и 

3. Доказ у уплати накнаде за ЦЕОП и  доказ о уплати републичке административне таксе. 

 

                        Овај Орган је по пријему захтева, проверио исправност приложене документације, па је 

узевши у обзир да приложени Извештај потврђује завршеност предметног објекта дана 10. 

августа 2016. године, односно пре истицања рока важности грађевинске дозволе и то у обиму 

преко 80% укупних радова, то је у складу са чл.140. став 3. Закона о планирању и изградњи 

(«Сл. гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 

50/13 – одлука УС, решено као у диспозитиву. 

 

        ПРАВНА ПОУКА: против овог решења, може се изјавити жалба Министарству 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, у року од 8 (осам) дана од дана 

достављања. Жалба се подноси преко овог Органа, кроз систем спровођења обједињене 

процедуре електронским путем, са приложеном републичком административном таксом од 

440,00 динара, на бр.ж.р. 840-742221843-57 (поз.н.бр. 97 17-027). 

 

          Решење доставити: подносиоцу захтева, грађевинској инспекцији, имаоцима јавних 

овлашћења и архиви.                                                  

                                                                                                                                                                               
Обрађивач:  
Бранислав Милутиновић, инж.арх. 

 

 

                                                                                            НАЧЕЛНИК, 

                                                                         ________________________________ 

                                                                          Миломир Вељковић, дипл.инж.грађ. 

 

                                                                          за 
 


