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

стамбене послове, поступајући по захтеву ЛАВПЛУС ДОО БОР матични број 20552409, ул. Петра 

Кочића бб из Бора, 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) издаје 
 

 

ЗАКЉУЧАК 
о одбацивању захтева 

 

1. ОДБАЦУЈЕ СЕ ЛАВПЛУС ДОО БОР матични број 20552409, ул. Петра Кочића бб из Бора, 

поднет дана 14.12.2017. године, за издавање локацијских услова за изградњу објекта - надземног 

преносног резервоара за ТНГ Vm3, категорије Г (инжењерски објекти), класификационог броја 125211, 

на КП бр. 2635/1  КО Бор 1 у улици Зелени булевар бр. 29 јер нису испуњени формални услови за даље 

поступање по поднетом захтеву.  
2. Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од 

дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и 

отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити 

поново плаћа административну таксу и накнаду. 
3. Против овог закључка подносилац захтева може изјавити приговор. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

ЛАВПЛУС ДОО БОР матични број 20552409, ул. Петра Кочића бб из Бора,, поднео је дана 

14.12.2017. године, захтев за издавање локацијских услова за изградњу објекта – надземног преносног 

резервоара за ТНГ Vm3, категорије Г (инжењерски објекти), класификационог броја 125211, на КП бр. 

2635/1 КО Бор 1у улици Зелени булевар бр. 29,  који је заведен под бројем ROP-BOR-38968-LOC-1/2017 

(интерни број 350-3-36/2017-III/05). 
 

Увидом у поднети захтев, утврђено је да је подносилац захтева  доставио следећу документацију: 
1. Идејно решење, израђено од стране ЛАВПЛУС Д.О.О. Бор, ул. Петра Кочића бб, где је одговорно 

лице: Зоран Ратков а главни пројектант Иван Ранђеловић (лиценца Инжерењске коморе Србије 

312 N491 14);  
2. Пуномоћје, 
3. Доказ о уплати накнаде за вођење ценнтралне евиденције за издавање локацијских услова 

(накнада за ЦЕОП); 
4. Доказ о уплати републичке административне таксе; 
5. Доказ о уплати општинске административне таксе 

 

 

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

формални услови, односно да: 
 



1. Идејно решење није урађено у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и 

начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл.гласник РС“, 

бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 и 67/2017) и то: 
             -  У главној свесци идејног решења а који се односи на табелу у којој се налазе општи подаци о 
             објекту и локацији, неопходно је уписати део који се односи на врсту радова који се изводе, назив      
             урбанистичког плана као и подаци који се односе на потребе  прикључак на инфраструктуру 
             -  У графичкој документацији идејног решења нису приказане основе, карактеристични пресеци и 
             изглед објекта (1:500 – 1:100) и карактеристични попречни профили (1:100-1:25); 

 

2. Документи који су саставни део идејног решења нису електронски потписани од стране 

подносиоца захтева. 
 

На основу наведеног 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), закључено као у диспозитиву. 
 

 

 

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без 

обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања 

административне таксе, односно накнаде, а ако подносилац захтева достави измењени документ који је 

већ доставио уз одбачени захтев, овај Орган ће поступити по том измењеном документу. 
 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Обрада: 
 

   Драган Јеленковић, 
дипл. просторни планер         
                                                                                           НАЧЕЛНИК 
 

                       Mиломир Вељковић, дипл. инж. грађ.   
  
 


