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Б о р 

 

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

и стамбене послове, поступајући по захтеву MESSER TEHNOGAS АД, из Београда - Раковице, 

Батајнички пут бр. 62, матични број: 07011458, ПИБ: 100002942, поднетом преко пуномоћника  

Тешинић Драгана из Чачка, Градско шеталиште број 7, ЈМБГ: 1703974782825, 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 и 83/18) и члана 8. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15, 96/16 и 

120/17), доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 

о одбацивању захтева 

 

1. ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев MESSER TEHNOGAS АД, из Београда - Раковице, Батајнички 

пут бр. 62, матични број: 07011458, ПИБ: 100002942, поднет преко пуномоћника  Тешинић 

Драгана из Чачка, Градско шеталиште број 7, ЈМБГ: 1703974782825, дана 08.11.2018. године, за 

издавање локацијских услова за доградњу малог соларног фотопонског система на објекту и у 

функцији главног објекта категорије А, класа 125231, бруто развијене грађевинске површине 

5125 m
2
, на к.п. бр. 800/2 КО Бор 1, јер нису испуњени формални услови за даље поступање по 

поднетом захтеву.  

 

2. Пдносилац нема право подношења усаглашеног захтева. 

 

3. Против овог закључка подносилац захтева може изјавити приговор. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

MESSER TEHNOGAS АД, из Београда - Раковице, Батајнички пут бр. 62, матични број: 

07011458, ПИБ: 100002942, поднело је преко пуномоћника Тешинић Драгана из Чачка, Градско 

шеталиште број 7, ЈМБГ: 1703974782825, дана 08.11.2018. године, захтев за издавање 

локацијских услова за доградњу малог соларног фотопонског система на објекту и у функцији 

главног објекта категорије А, класа 125231, бруто развијене грађевинске површине 5125m
2
, на 

к.п. бр. 800/2 КО Бор 1, који је заведен под бројем ROP-BOR-33677-LOC-1/2018 (интерни број 

350-3-65/2018-III/05), a који је због формалних недостатака закључком број ROP-BOR-33677-

LOC-1/2018 (интерни број: 350-3-65/2018-III/05) од 19.11.2018. године одбачен. Подносилац 

захтева имао је право на подношење усаглашеног захтева које је искористио подношем 

наведеног захтева дана 17.12.2018. године, под бројем ROP-BOR-33677-LOCH-2/2018 (интерни 

број: 350-3-65-1/2018-III/05).  

 



Увидом у поднети захтев, утврђено је да подносилац захтева није доставио документацију која 

је недостајала у претходно поднетом захтеву, а чији недостатак је представљао разлог за 

одбацивање захтева, и то следећу документацију: 

1. Прилоге уз захтев који су потписани квалификованим електронским потписом 

подносиоца захтева, 

2. Идејно решење у ком су приказани карактеристични пресеци, 

3. Графичке прилоге у .dwg, .dwf или .dwfx формату. 

 

На основу претходно наведеног, у складу са чланом 8ђ. 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 и 

83/18) и чланом 8.  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15, 96/16 и 120/17) закључено 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 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 града Бор. 

         

 

Обрадила: 

Драгана Николић 

 

                                    

НАЧЕЛНИК 

                                                                                                  

 

 

                                                                                                    Радисав Филиповић 

 

                                                                                                  

 


