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Б о р 

 

Градска управа Бор - Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне 

и стамбене послове, поступајући по захтеву инвеститора Оператор дистрибутивног система 

ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, из Зајечара, Трг ослобођења 37, матични број: 07005466, 

ПИБ: 100001378, поднетом преко пуномоћника  Саше Виденовић из Бора,ул. Краља Петра 

Првог бр.2/12, ЈМБГ: 0405978751016, за издавање локацијских услова, а на основу чланова 8ђ. и 

53а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 

42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и члана 8. Правилника о 

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

96/16 и 120/17), доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

о одбацивању захтева 

 

1. ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Оператор дистрибутивног система ЕПС 

Дистрибуција д.о.о. Београд, из Зајечара, Трг ослобођења 37, матични број: 07005466, ПИБ: 

100001378, поднет преко пуномоћника Саше Виденовић из Бора,ул. Краља Петра Првог бр.2/12, 

ЈМБГ: 0405978751016, дана 08.05.2020. године, за издавање локацијских услова за измештање 

деонице 10 кV водова за село Бучје због проширења флотацијског јаловишта "Велики Кривељ", 

укупне бруто развијене грађевинске површине 2376,46 m
2
, категорије Г, класе 221411, због 

формалних недостатака.  

 

2. Ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана објављивања овог решења на 

интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене 

недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа 

административну таксу и накнаду. 

 

3. Против овог закључка подносилац захтева може изјавити приговор. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, из Зајечара, Трг 

ослобођења 37, матични број: 07005466, ПИБ: 100001378, поднео је преко пуномоћника Саше 

Виденовић из Бора,ул. Краља Петра Првог бр.2/12, ЈМБГ: 0405978751016, дана 08.05.2020. 

године, захтев за издавање локацијских услова за за измештање деонице 10 кV водова за село 

Бучје због проширења флотацијског јаловишта "Велики Кривељ", укупне бруто развијене 

грађевинске површине 2376,46 m2, категорије Г, класе 221411, а који је заведен под бројем 

ROP-BOR-10355-LOC-1/2020 (интерни број 350-2-15/2020-III/05). 



 

Увидом у поднети захтев, утврђено је да је подносилац захтева доставио следећу 

документацију: 

1. Идејно решење, израђено од Института за рударство и металургију из Бора, 

2. Пуномоћје, 

3. Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози, 

4. Уговор о финансирању, 

5. Доказ о уплати такси и накнада.  

 

Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да за поступање по захтеву нису 

испуњени формални услови, односно да: 

1. Графички део идејног решења није усаглашен са текстуалним делом, односно у 

текстуалном делу идејног решења нису наведене све катастарске парцеле на којима је у 

графичком делу приказан пројектовани далековод; 

2. У графичком делу идејног решења није јасно назначено који од приказаних далековода 

представља стари далековод а који представља нови далековод, 

3. У текстуалном делу идејног решења није наведено која се катастарска парцела у којој 

катастарској општини налази већ су побројане катастарске парцеле и наведено да се исте 

налазе у катастарским општинама Кривељ и Бучје. 

 
На основу претходно наведеног, у складу са чланом 8ђ. Закона о планирању и изградњи 

(„Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и чланом 8.  Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15 и 96/16) решено је као 

у диспозитиву. 
 

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног 
захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног 

плаћања административне таксе, односно накнаде, а ако подносилац захтева достави измењени 

документ који је већ доставио уз одбачени захтев, овај Орган ће поступити по том измењеном 
документу. 

 

 

ПРАВНА ПОУКА: против овог закључка подносилац захтева може изјавити приговор 

Градском већу града Бора, у року од 3 (три) дана од дана достављања. Приговор се подноси 

преко овог Органа, са градском административном таксом од 80,00динара, уплаћеном на жиро 

рачун 840-742241843-03 (позив на број 97 17-027). 

 

Закључак доставити: подносиоцу захтева и архиви града Бора. 

 

         

Обрадила: 

Драгана Николић 

 

                    НАЧЕЛНИК 

 

 

                                                                                                   

                                                                                    Драган Јеленковић, дипл. просторни планер           

 



                                                                                                  

 


