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Б О Р 

 

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

и стамбене послове, поступајући по захтеву Града Бора, ул. Моше Пијаде бр. 3, МБ 07208529, 

ПИБ 100568330, а поднетом преко пуномоћника Слободана Голубовића из Бора, ул. 3. октобар 

бр. 114, ЈМБГ 0201968751048, на основу чланова 8ђ. и 53а. Закона о планирању и изградњи 

(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/19 и 37/19) и члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15, 96/16 и 120/17) издаје 

 

ЗАКЉУЧАК 
о одбацивању захтева 

 

1. ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Града Бора, ул. Моше Пијаде бр. 3, МБ 07208529, ПИБ 

100568330,  поднет дана 26. 08. 2019. године, за издавање локацијских услова за изградњу 

напојног вода на КП бр. 3220 КО Бор 1, у улици Саве Ковачевића бб у Бору, јер нису испуњени 

формални услови за даље поступање по поднетом захтеву. У складу са Правилником о 

класификацији објеката („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015)  класа објекта  је 222410 - локални 

електрични водови (категорије Г -  инжењерски објекти). 

2. Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог закључка, а најкасније 

30дана од дана његовог објављивања 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 
 Град Бор, ул. Моше Пијаде бр. 3, МБ 07208529, ПИБ 100568330, поднео је овом органу 

преко пуномоћника Слободана Голубовића из Бора, ул. 3. октобар бр. 114, ЈМБГ 

0201968751048, захтев за издавање локацијских услова за изградњу подземног напојног вода од 

постојеће трафо станице до фасаде објекта на КП бр. 3220 КО  Бор 1, под бројем ROP-BOR-

25279-LOC-1/2019 (интерни број 350-2-31/2019-III/05), дана 26. 08. 2019. године. 

 

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

документацију: 

1. Идејно решење - идејни пројекат,  израђено од стране доо „Фортуна“ из Бора, бр. пројекта 

093/2019 од јуна 2019. године, где је одговорно лице Југослав Марић а главни пројектант Драган 

Б. Милошевић (лиценца Инжењерске коморе Србије 350 2653 03) састављено из 1 прилога у pdf 

формату, 

2. Пуномоћје-овлашћење, и 

3. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП. 

 



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

формални услови, односно да: 

1. Захтев не садржи све неопходне податке потребне за издавање локацијских услова, 

односно нису побројане све катастарске парцеле „преко“ којих прелази електрични вод 

(увидом у графички прилог пројекта утврђено је да подземни вод „прелази преко“ КП бр. 

3284/1, 3293/1, 4670 и 3220 све КО Бор 1), 

2. Идејно решење израдити у складу са Правилником о садржини, начину и поступку 

израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени 

објеката („Сл. гласник РС“, бр. 72/2018) односно израдити и приложити и главну свеску 

и одговарајући пројекат (заједно са свим прилозима и потписима), и 

3. Није приложено идејно решење у dwg формату, 

 

па је у складу са чланом 8ђ. став 3. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 

81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и чланом 8. 

став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. 

гласник РС“, бр. 113/15, 96/16 и 120/17), закључено 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 кроз 

систем спровођења обједињене процедуре електронским путем. 

 

 

Закључак доставити: подносиоцу захтева и архиви града Бора. 

 

Обрада: 

Марија Велкова 

 

 

 

                 НАЧЕЛНИК, 
 

 

 

 

                                                                                         Радисав Филиповић, дипл. правник 

 

 

 

 

 


