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Општинска управа Бор - Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и 

стамбене послове, поступајући по захтеву НИС ад Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12, МБ 20084693, 

поднетом преко пуномоћника „AXIS građevinski biro“ доо, ул. Шумадијска бр. 21 (које заступа Милана 

Керац из Новог Сада, ЈМБГ 2707966805041), 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 и 145/14) и 

чланова 8. и 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. 

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

ЗАКЉУЧАК 
о одбацивању усаглашеног захтева 

 

1. ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашени захтев НИС ад Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12, МБ 

20084693, поднет дана 20. 06. 2018. године, за издавање локацијских услова за реконструкцију подземног 

резервоара за нафтне деривате, категорије Г (инжењерски објекти), класификационог броја 125212, на 

КП бр. 3273 КО Бор 1, у ул. Наде Димић бр. 2 у Бору, јер нису испуњени формални услови за даље 

поступање по поднетом захтеву.  
2. Подносилац захтева је већ искористио право на подношење усаглашеног захтева. 
3. Против овог закључка подносилац захтева може изјавити приговор. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 НИС ад Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12, МБ 20084693, поднело је преко пуномоћника 

„AXIS građevinski biro“ доо, ул. Шумадијска бр. 21 (које заступа Милана Керац из Новог Сада, ЈМБГ 

2707966805041), усаглашени захтев за издавање локацијских услова за реконструкцију и санацију 

подземног резервоара изграђеног на КП бр. 3273 КО Бор 1, у ул. Наде Димић бр. 2 у Бору, заведен под 

бројем ROP-BOR-34812-LOCH-3/2018 (интерни број 350-3-22-1/2018-III/05), дана 20. 06. 2018. године. 
Увидом у поднети захтев, утврђено је да је подносилац захтева доставио следећу документацију: 

1. Идејно решење, израђено од стране „AXIS građevinski biro“ доо, ул. Шумадијска бр. 21, Нови 

Сад, где је одговорно лице Милана Керац, а главни пројектанти Јасмина Б. Саратлић дипл. инж. 

маш. (лиценца Инжерењске коморе Србије 330 С529 05) и Милан М. Илић дипл. инж. ел. 

(лиценца Инжерењске коморе Србије 350 4039 03), бр. пројекта Е-1292-5/2017 од марта 2018. 

године, састављено из 2 прилога у pdf формату (главна свеска и идејно решење) и 1 прилога у 

dwg формату, 
2. Геодетски снимак постојећег стања у pdf и dwg формату, 
3. Пуномоћја, 
4. Доказ о уплати републичке административне таксе,  
5. Доказ о уплати општинске административне накнаде, и 
6. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП. 

 

Овај орган је, по службеној дужности, поступајући у складу са одредбама члана 16. Уредбе о 

локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/2015, 114/2015 и 117/2017) прибавио: 
1. Услове МУПа, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Бору, 09/9/2 број 

217-10-07/18 од 29. 06. 2018. године, и 



2. Услове МУПа, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Бору, 09/9/2 број 

217-2-05/18 од 29. 06. 2018. године. 
 

Увидом у достављени захтев, прилоге, и податке ималаца јавних овлашћења, утврђено је да за поступање 

по захтеву нису испуњени формални услови, односно да: 
1. Није обезбеђено да извор опасности подземног резервоара предвиђеног за реконструкцију буде 

на минималној удаљености од 20,0м од зида објекта јавне намене - хотела „Албо“ Бор, 
 

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 и 145/14) 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 је већ искористио право на подношење усаглашеног захтева. 
 

ПРАВНА ПОУКА: против овог закључка подносилац захтева може изјавити приговор 

Општинском већу општине Бор, у року од 3 (три) дана од дана достављања. Приговор се подноси кроз 

систем спровођења обједињене процедуре електронским путем са општинском административном 

таксом од 80,00динара, уплаћеном на жиро рачун 840-742251843-73 (позив на број 97 17-027). 
 

 

Закључак доставити: подносиоцу захтева и архиви Општине Бор. 
 

Обрада: 

Марија Велкова 

 

               НАЧЕЛНИК, 

    за 

     

 

 

 

 

                                                                                         Миломир Вељковић, дипл. грађ. инж. 


