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Б О Р  

  

 

                          Општинска управа – Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове у 

Бору, поступајући по захтеву Вукмировић Радмиле из Злота, коју заступа пуномоћник Агенција 

и пројектни биро „Проингарх“ Зоран Јовановић из Зајечара, за издавање употребне дозволе, а на 

основу члана 158. и 8ђ. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/2009, 81/09, 

24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), члана 44. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем  («Сл. гласник РС», бр. 113/15) и члана 210. Закона о општем 

управном поступку («Сл. лист СРЈ», бр. 33/97 и 31/01 и  Сл. гласник РС», бр. 30/2010),  доноси : 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

  

               ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Вукмировић Радмилe из Злота, Трг Петра 

Радовановића бр. 6/2, ЈМБГ 2402970756017, за издавање  употребне дозволе стамбеног објекта у 

Бору у улици Петра Кочића., на катастарској парцели број 2842 КО Бор 1, заведен под бројем 

ROP-BOR-21099-IUP-1/2016, заводни инт. број 351-11-10/2016-III/05 од 23.08. 2016. године, јер 

нису испуњени формални услови  за даље поступање по захтеву. 

 

 

О б р a з л о ж е њ е 

 

 

 Инвеститор, Вукмировић Радмилa из Злота, коју заступа пуномоћник Агенција и 

пројектни биро „Проингарх“ Зоран Јовановић из Зајечара, поднео је захтев 23.08.2016. године 

надлежном органу преко ЦИС-а Агенције за привредне регистре, заведен под бр. ROP-BOR-

21099-IUP-1/2016, инт. бр. 351-11-10/2016-III/05  код овог Органа за  издавање употребне 

дозволе стамбеног објекта у Бору у улици Петра Кочића., на катастарској парцели број 2842 КО 

Бор 1. 

 

            Овај орган је у поступку провере испуњености формалних услова за поступање по 

захтеву, сходно члану 42 и 43. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем  («Сл. гласник РС», бр. 113/15), a увидом у достављену документацију 

утврдио следеће недостатке : 

 

- није приложenн сертификат о енергетским својствима објекта. 

 

            С обзиром на претходне наводе, а на основу члана 8ђ. и 158. Закона о планирању и 

изградњи и члана 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем  («Сл. гласник РС», бр. 113/15), закључено је као у диспозитиву. 

 



             Сходно члану 8ђ став 4. Закона о планирању и изградњи подносилац захтева може у 

року од 10 дана од дана пријема овог закључка а најкасније у року од 30 дана од дана 

објављивања овог закључка на интернет страници надлежног органа, поднети нови усаглашени 

захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који 

је одбачен, нити се поново плаћа административна такса, односно накнада. 

 

         Подносилац захтева може само једном искористити право на подношења усаглашеног 

захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног 

плаћања административна такса, односно накнада. 

 

 

         Против овог закључка подносилац захтева може изјавити приговор Општинском већу СО 

Бор са 80,00 динара општинске административне таксе, преко надлежног органа , у року од три 

дана од дана достављања. 

 

 

 Закључак доставити: подносиоцу захтева и архиви општине Бор. 

 

 

                      

         Oбрадио,         

 

Самостални стручни сарадник  

 

Миломир Вељковић, дипл.грађ.инж.                                                           

 

 

 

 

                                                                                                               

                                                                                                  ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА  

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Мр. Драгана Николић, дипл. пр. планер 


