
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОР 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одељење за урбанизам, грађевинске,  
комуналне, имовинско-правне и стамбене пословe 
Број: ROP-BOR-30913-IUP-1/2019 
Заводни инт. број : 351-11-10/2019-III/05 
Датум : 29.10.2019. године 
Б О Р  
 

             Градска управа Бор – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-
правне и стамбене пословe, поступајући по захтеву Кнежевић Олге из Лапова, коју заступа 

пуномоћник Младеновић Зоран из Лапова, за издавање употребне дозволе, а на основу чланова 

на основу чланова 8ђ. и 158. став 2. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 

72/2009, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), члана 45. став 1. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем  («Сл. гласник РС», бр. 68/2019) и 

члана 136. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС», бр. 18/16),  доноси : 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  
                 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Кнежевић Олге из Лапова, ул. Моравска бр. 26,  ЈМБГ 

11044937756023, за издавање употребне дозволе стамбеног објекта (објекат категорије А, 

класификациони број 111011, који  је изграђен у Бору, на Борском језеру на катастарској 
парцели број 1563/3 КО Брестовац, услед неиспуњености формалних услова за поступање по 

захтеву. 
 

Ако подносилац захтева у року од 10 (десет) дана од пријема овог решења, а најкасније 
30 (тридесет) дана од дана објављивања решења на интернет страници надлежног органа 

поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све недостатке, уз захтев не подноси документацију 

поднету уз захтев који је одбачен и не плаћа административну таксу. Подносилац захтева може 
само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без достављања 

документације поднете уз захтев који је одбачен, а ако подносилац достави измењен документ у 

односу на документ који је већ доставио уз одбачени захтев, овај орган ће поступати по том 
измењеном документу. 
 

 

О б р a з л о ж е њ е 
 

 

                Кнежевић Олга из Лапова, ул. Моравска бр. 26,  ЈМБГ 11044937756023, преко 
пуномоћника Младеновић Зорана из Лапова,, поднела је захтев 09.10.2019. године надлежном 

органу преко ЦИС-а Агенције за привредне регистре, заведен под бр. ROP-BOR-30913-IUP-

1/2019, инт. бр. 351-11-10/2019-III/05 код овог Органа за  издавање употребне дозволе стамбеног 
објекта у Бору, на Борском језеру на катастарској парцели број 1563/3 КО Брестовац, 

 

 

 Уз захтев за издавање употребне дозволе, приложени су:  
 

1. Пуномоћје  за подношење захтева од 30.09.2019.године; 
2. Решење бр. 351-494/88-03 од 28.10.1988. године којим је одобрена изградња 

објекта издато од надлежног органа СО Бор; 

3. Пројекат изведеног објекта ПИО 02-09/2019 израђен од „Младеновић“ из 
Лапова, потписан од стране Младеновић Зоран, број лиценце 311 6433 04; 

4. Елаборат геодетских радова број 955-151-24058/19 од стране Премер „ЦЈА“  из 

Београда  и 
5. Доказ у уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 1.000,00 РСД и  доказ о уплати 

републичке административне таксе 2.200,00 РСД. 



 

                       Овај Орган је у складу са чл.43. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019), увидом у приложену 
документацију уз поднети захтев, констатовао да: 

 

- је надлежан за поступање по захтеву, 
- да је подносилац захтева лице које, у складу са законом може бити подносилац захтева 

за издавање употребне дозволе, 
- је захтев поднет у прописаној форми, 
- су уз захтев приложени докази о уплати прописаних такси и накнада, 

 

али да: 
 

- уз захтев није приложена сва документација прописана Законом и подзаконским актима 

донетим на основу Закона, а недостајућу документацију допунити : 
 

 
1. приложити доказ о власништву и  

2. приложити потврду издату од стране лица које испуњава услове прописане Законом за 
одговорног пројектанта, односно одговорног извођача радова за ту врсту објекта о томе 

да је изградња објекта завршена и објекат изведен у складу са техничком 

документацијом на основу које је издата грађевинска дозвола, јер за објекте категорије 
„А“ за употребу уместо извештаја о техничком прегледу, инвеститор уз захтев за 

употребну дозволу доставља потврду, сагласно члану 5. Правилника о објектима на 

који се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник 
РС“, бр.85/2015), 

 

        Услед наведених недостатака у приложеној документацији а у складу са чланом 8ђ. 

став 3. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10 – 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и чланом 18. ставом 1. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр.68/19), решено као у 
диспозитиву. 

 

         ПРАВНА ПОУКА: против овог решења подносилац захтева може изјавити приговор 

Градском већу Града Бора, у року од 3 (три) дана од дана достављања. Приговор се подноси 
преко овог Органа, кроз систем спровођења обједињене процедуре електронским путем, са 

градском административном таксом од 80,00 динара, уплаћеном на бр.ж.р.840-742241843-03 

(поз.н.бр. 97 17-027). 
 

          Решење  доставити: подносиоцу захтева и архиви. 
 
Обрађивач:  
 
Миломир Вељковић 
 

 
 

 

                                                                                                  НАЧЕЛНИК 

 

                                                                               

 

 

                                                                                                Драгана Николић 

                                                                                      

                                                                                       


