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

правне и стамбене послове, поступајући по усаглашеном захтеву Фуштар Владимира из Бора, 

ул. Радничка бр. 15/5, ЈМБГ: 2908974751010,  а поднетом преко пуномоћника Минић Миодрага 

из Крушевца, ул. Суворова бр. 11, ЈМБГ: 0801966781036, 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) доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 

о одбацивању захтева 

 

1. ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашени захтев Фуштар Владимира из Бора, ул. Радничка бр. 15/5, 

ЈМБГ: 2908974751010, поднет преко пуномоћника Минић Миодрага из Крушевца, ул. 

Суворова бр. 11, ЈМБГ: 0801966781036, дана 03.08.2017. године, за издавање локацијских 

услова за изградњу стамбеног објекта, категорије А, класификационог броја 111011, на КП бр. 

1492 КО Брестовац,  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 

Фуштар Владимираиз Бора, ул. Радничка бр. 15/5, ЈМБГ: 2908974751010, поднео је преко 

пуномоћника Минић Миодрага из Крушевца, ул. Суворова бр. 11, ЈМБГ: 0801966781036, 

дана 03.08.2017. године, усаглашени захтев за издавање локацијских услова за изградњу 

стамбеног објекта, категорије А, класификационог броја 111011, на КП бр. 1492 КО Брестовац, 

који је заведен под бројем ROP-BOR-20530- LOCH-2/2017 (интерни број 350-3-16-1/2017-III/05). 

 

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

документацију: 

1. Идејно решење, израђено од стране Грађевинске радње Колос М из Крушевца, ул. 

Иве Андрића бр. 11 (односно ул. Суворова бр. 11, према Решењу из Агенције за 
привредне регистре), МБ 63053929,   

2. Геодетски снимак. 

 

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

испуњени формални услови. 

- Није приложено пуномоћје које треба да буде потписано од стране даваоца 

пуномоћја. 



- Није приложен доказ о уплати накнаде за ЦЕОП. 

 

- Идејно решење није у целини урађено у складу са Правилником о садржини, начину 

и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације  према класи и 

намени објеката  („Сл. гласник РС“, број23/15, 77/15, 58/16, 96/16 и 67/17). 

- У табели која се односи на опис локације и објекта недостаје ред који се односи на 

врсту радова, а у истој табели је лоше наведен плански документ на основу којег се 

издају локацијски услови. Предметна локација је у просторном обухвату Плана 

генералне регулације туристичког подручја Борско језеро – Брестовачка бања. 

- Нејасно приказани потребни индекси – за сваки од индекса дате су по две вредности. 

- Површина објекта није иста у свим деловима пројекта. 

- Није наведено какви су прикључци на комунану инфрастуктуру потребни. 

- У графичком делу, на цртежу пресека у табели се појављује друго име инвеститора, 

други број катастарске парцеле на који се цртеж односи и друга катастарска општина. 

 

 

На основу претходно наведеног  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) закључено као у диспозитиву. 
 

Подносилац захтева већ је искористио право на подношење усаглашеног захтева, тако да 

нема право на поновно подношење усаглашеног захтева. 

 

 

 

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 

                                                                                                 Миломир Вељковић 

 

                                                                                                 за 
 


