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

правне и стамбене послове послове, поступајући по службеној дужности, а на основу члана 

144. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 
95/2018), доноси  
 

 

РЕШЕЊЕ 
 

 
I.    ВРШИ СЕ  исправка техничке грешке у Локацијским условима бр. ROP-BOR-22129-

LOCH-2/2018 (интерни број: 350-3-41-2/2018-III/05) од  06.12.2018. године  издатих од стране 

Одељења за урбанизам, грађевинске и комуналне имовинско – правне и стамбене послове 

Градске управе Бор, где су  Величковић Зорану, ЈМБГ 3012950751028 ул. Томић Боривоја Ике 
бр. 10, из Бора, издати локацијски услови за изградњу  пословног објекта  - објекта за технички 

преглед возила на делу катастарске парцеле бр. 2182 КО Бор 1 и улици Зелени Булевар бб у 

Бору,  тако што се: 
 

-  у  делу  Локацијских услова који се односи на приступ саобраћајници односно на прикључак 

на саобраћајну инфраструктуру који су предмет локацијских услова локацију бришу речи: „ 

Пешачки и колски прилаз инвеститоровој парцели односно кп бр. 2182 КО Бор 1 је са 
саобраћајнице која је Планом генералне регулације градског насеља Бор („Сл. лист општина“, 

бр. 1/2018 и 3/2018) предвиђена са североисточне стране инвеститорове парцеле у циљу 

обезбеђивања прилаза“  и уместо њих додају речи „Пешачки и колски прилаз катастарској 
парцели бр. 2182 КО Бор 1 је са западне стране катастарске парцеле бр. 2182 КО Бор 1 а са 

саобраћајнице која се са источне стране прикључује на улицу Зелени булевар “. 
 
 

II.   Све остало Локацијским условима број ROP-BOR-22129-LOCH-2/2018 (интерни број: 350-

3-41-2/2018-III/05) од  06.12.018. године остаје непромењено. 
 
III. Против овог Решења, допуштена је посебна жалба.  
 

Ова исправка има правно дејство од дана доношења напред наведеног Решења. 
  

Ово Решење је саставни део Локацијских услова  број ROP-BOR-22129-LOCH-2/2018 (интерни 

број: 350-3-41-2/2018-III/05) од  06.12.018. године.  
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Овај орган издао је Локацијске услове број  ROP-BOR-22129-LOCH-2/2018 (интерни 

број: 350-3-41-2/2018-III/05) од  06.12.018. године  
 

У предметноим Локацијским условима направљена је наведена техничка грешка, па је 

исту, у смислу члана 144. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, број 18/2016 и 95/2018) требало исправити, са правним дејством од дана од кога 

производи правно дејство Локацијских услова који се исправљају. 
 

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се поднети приговор 

Градском већу града Бора, у року од три дана од дана достављања. Жалба се подноси преко 

овог Органа са градском административном таксом  у износу од 80,00 динара, уплаћеном на 

жиро рачун бр. 840-742251843-73 (позив на број 97 17 - 027). 
 

 

            
 

 

 

 

 

 

              Обрада:                                                                                              
 

    Драган Јеленковић, 
 дипл.просторни планер 
 

                                                                                                                 НАЧЕЛНИК, 
 

 

 

                                    Радисав Филиповић, дипл. правник 
 


