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Б О Р 

 

Општинска управа Бор - Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, 

имовинско-правне и стамбене послове, поступајући по захтеву Стефановић Зорана из 

Београда – општина Врачар, улица Светог Саве број 12, а поднетом преко пуномоћника 

Кукућ Ненада из Бољевца, ул. Солунских бораца бр. 9/14,  за издавање локацијских 

услова, на основу члана 24. тачка 2, а у вези са чланом 56. тачка 3. и 4. Закона о општем 

управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“ број 30/2010), 

доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

              

 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев захтеву Стефановић Зорана из Београда – општина 

Врачар, улица Светог Саве број 12, за издавање локацијских услова за изградњу 

стамбеног објекта на к.п. бр. 2898 КО Илино, а који је заведен и централном систему 

обједињене процедуре под бројем  ROP-BOR-10756-LOC-1/2017 дана 21.04.2017. 

године, а код Општинске управе Бор под бројем 350-3-10/2017-III/05 дана 24.04.2017. 

године, због ненадлежности овог органа за поступање по поднетом захтеву. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Стефановић Зоран из Београда – општина Врачар, улица Светог Саве број 12, а 

поднетом преко пуномоћника Кукућ Ненада из Бољевца, ул. Солунских бораца бр. 9/14 

поднео је захтев за издавање издавање локацијских услова за изградњу стамбеног 

објекта на к.п. бр. 2898 КО Илино, а који је заведен и централном систему обједињене 

процедуре под бројем  ROP-BOR-10756-LOC-1/2017 дана 21.04.2017. године, а код 

Општинске управе Бор под бројем 350-3-10/2017-III/05 дана 24.04.2017. године 

Увидом у захтев у поднети захтев и приложену документацију утврђено је да 

Општинска управа Бор нема месну надлежност за поступање по овом захтеву, већ да је 

за поступање по по истом месно надлежни орган у општини Бољевац. 

 

На основу претходно наведеног закључено  је као у диспозитиву овог 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. 
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