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Б О Р 

 

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

правне и стамбене послове, поступајући по захтеву "MESSER TEHNOGAS" АД из Београда, 

Батајнички пут бр. 62, МБ: 07011458, ПИБ: 100002942  а поднетом преко пуномоћника 

"НОЛЕКО" ДОО Чачак МБ: 20848731, ПИБ: 107673067, из Коњевићва – град Чачак, Булевар 

ослободилаца бб, које заступа Драган Тешинић из Чачка, Градско шеталиште бр. 7/4, 

ЈМБГ: 1703974782825, на основу члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник 

РС“, бр. 18/2016) доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. ОДБИЈА СЕ захтев "MESSER TEHNOGAS" АД из Београда, Батајнички пут бр. 62, 

МБ: 07011458, ПИБ: 100002942 поднет преко пуномоћника "НОЛЕКО" ДОО Чачак МБ: 

20848731, ПИБ: 107673067, из Коњевићва – град Чачак, Булевар ослободилаца бб, које заступа 

Драган Тешинић из Чачка, Градско шеталиште бр. 7/4, ЈМБГ: 1703974782825, за издавање 

локацијских услова за изградњу помоћног објекта, категорије В, класификационог броја 124210, 

на КП бр. 800/2 КО Бор 1,  као неоснован.  

 

 

2. Против овог решења подносилац захтева може изјавити жалбу. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

"MESSER TEHNOGAS" АД из Београда, Батајнички пут бр. 62, МБ: 07011458, ПИБ: 

100002942 поднео је преко пуномоћника "НОЛЕКО" ДОО Чачак МБ: 20848731, ПИБ: 

107673067, из Коњевићва – град Чачак, Булевар ослободилаца бб, које заступа Драган 

Тешинић из Чачка, Градско шеталиште бр. 7/4, ЈМБГ: 1703974782825, дана 31.08.2017. 

године, захтев за издавање локацијских услова за изградњу помоћног објекта, категорије В, 

класификационог броја 124210, на КП бр. 800/2 КО Бор 1, који је заведен под бројем ROP-BOR-

26475-LOC-1/2017 (интерни број 350-3-21/2017-III/05). 

 

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

документацију: 

1. Идејно решење,   
2. Доказ о уплати републичке административне таксе,  општинске накнаде и накнаде за 

ЦЕОП (све непотписано квалификованим електронским потписом), 

3. Пуномоћје (непотписано квалификованим електронским потписом), и 

 

Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да не постоји правни основ за 

поступање по захтеву, јер се према одредбама Закона о планирању и изградњи за извођење 

радова на изградњи помоћних објеката који се не прикључују на инфраструктуру не издаје 

грађевинска дозвола, а ни локацијски услови. 



 

На основу претходно наведеног  одлучено је као у диспозитиву. 
 
 

 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења подносилац захтева може изјавити жалбу 

Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 15 (петнаест) дана од 

дана достављања. Жалба се подноси преко овог Органа, са републичком административном 

таксом од 440,00динара, уплаћеном на жиро рачун 840-742221843-57  (позив на број 97 17-027). 

 

 

Решење доставити: подносиоцу захтева и архиви Општине Бор. 
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