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

стамбене послове, поступајући по захтеву „Energo co 2015“ доо Суботица, ул. Јована Микића бр. 186/б, 

МБ 21130982, ПИБ 109137019, а поднетом преко пуномоћника Илије Војнића из Бољевца, ул. Драгише 

Петровића бр. 11, ЈМБГ 0708950753326, 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 члана 8. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 

113/15 и 96/2016) издаје 

 

ЗАКЉУЧАК 

о одбацивању захтева 

 

1. ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашени захтев „Energo co 2015“ доо Суботица, ул. Јована Микића бр. 

186/б, МБ 21130982, ПИБ 109137019, који је поднет преко пуномоћника Илије Војнића из Бољевца, ул. 

Драгише Петровића бр. 11, ЈМБГ 0708950753326, дана 23.02.2017. године, за издавање локацијских 

услова за изградњу објекта - мини хидроелектрана (машинска кућа и јаз са доводном и одводном вадом и 

водозахват, категорије Г (инжењерски објекти), класификационог броја 230201 (објекти и опрема за 

производњу електричне енергије), на КП бр. 2254/3 КО Сумраковац (општина Бољевац) и КП. бр. 5194/2, 

4879 и 4873/2 КО Злот 1 (општина Бор),  као неблаговремено поднет захтев.  

 

2. Подносилац захтева нема поновно право подношења усаглашеног захтева. 

 

3. Против овог закључка подносилац захтева може изјавити приговор. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Доо „Energo co 2015“ Суботица, ул. Јована Микића бр. 186/б, МБ 21130982, ПИБ 109137019, 

поднело је преко пуномоћника Илије Војнића из Бољевца, ул. Драгише Петровића бр. 11, ЈМБГ 

0708950753326, дана 13.01.2017. године, захтев за издавање локацијских услова за изградњу објекта - 

мини хидроелектрана (машинска кућа и јаз са доводном и одводном вадом и водозахват, категорије Г 

(инжењерски објекти), класификационог броја 230201(објекти и опрема за производњу електричне 

енергије), на КП бр. 2254/3 КО Сумраковац (општина Бољевац) и КП. бр. 5194/2, 4879 и 4873/2 КО Злот 

1 (општина Бор), који је заведен под бројем ROP-BOR-560-LOC-1/2017 (интерни број 350-3-1/2017-

III/05). 

 

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

1. Идејно решење, израђено од стране “Лола институт“ доо Београд, састављено из 2 прилога у pdf 

формату али без dwg формата, 

2. Доказ о уплати републичке административне таксе (извод из банке), 

3. Доказ о уплати општинске административне накнаде (извод из банке),  

4. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП (извод из банке), 

5. Пуномоћје - овлашћење (оверено у Градској управи града Суботице, бр. IV-03/V-035-1/2016-

10509, дана 16. 12. 2016. године), и 

6. Геодетски снимак. 
 

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

формални услови, односно да: 



 

1. Идејно решење, није израђено у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15 и 96/16) и са Упутством 

Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - „Формати електронских 

докумената и њихово достављање у ЦЕОПу“ од априла 2016. године,  

2. Идејно решење није израђено у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и 

начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник 

РС“, број 23/15, 77/15, 58/16 и 96/16), односно не постоји нумеричка документација, није 

приложн подужни профил, као ни остали потребни прилози за објекте на територији КО Злот 1 а 

чија је обавезана прописана чланом 40. овог Правилника,  

3. Графичка документација није приложена у dwg. или dwf (dwfx) 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 и 145/14) и чланом 8. став 2. Правилника о поступку 

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

одбачен, с тим да је подносилац захтева стекао право подношења усаглашеног захтева у року од 10 дана 

од дана пријема тог закључка, односно најкасније у року од 30 дана од дана објављивања истог; описани 

закључак био је донет дана 23.01.2017. године. Подносилац захтева приложио је нејане доказе о 

уплатама такси, из којих се не види јасно ко је прималац и која је сврха извршених уплата.   

Подносилац захтева поднео је усаглашени захтев по истеку рока од 30 дана, односно 23.02.2017. 

године, а рок за подношење усаглашеног захтева истекао је дана 22.02.2017. године. 

На основу све претходно наведеног одлучено је као у диспозитиву увог закључка. 

 

 

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 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 Општине Бор. 

         

 

 

                                    

НАЧЕЛНИК 

                                                                                                 Радисав Филиповић 
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