
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БОР 

ГРАДСКА УПРАВА 

Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, 

имовинско-правне и стамбене послове 

Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и 

комуналне послове 

Број: ROP-BOR-33381-LOC-1/2020 

Интерни број: 350-2-43/2020-III/05 

Датум: 16.11.2020. године 

Б о р 

 

Градска управа Бор - Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне 

и стамбене послове, поступајући по захтеву инвеститора Фирановић Зорице из Кривеља, ЈМБГ: 

3001970756024, поднетом преко овлашћеног лица – Петровић Гордане из Бора, ул. Наде Димић 

бб, ЈМБГ: 0802956756013, за издавање локацијских услова, а на основу чланова 8ђ. и 53а. 

Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 

50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и члана 8. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15, 

96/16 и 120/17), доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

о одбацивању захтева 

 

1. ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Фирановић Зорицe из Кривеља, ЈМБГ: 

3001970756024, поднетом преко овлашћеног лица – Петровић Гордане из Бора, ул. Наде Димић 

бб, ЈМБГ: 0802956756013, дана 10.11.2020. године, за издавање локацијских услова за изградњу 

стамбеног објекта на к.п. бр. 9042/5 КО Брестовац, укупне бруто развијене грађевинске 

површине 40 m
2
, категорије А, класе 111011, због формалних недостатака.  

 

2. Ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана објављивања овог решења 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 

 

Фирановић Зорица из Кривеља, ЈМБГ: 3001970756024, преко овлашћеног лица – 

Петровић Гордане из Бора, ул. Наде Димић бб, ЈМБГ: 0802956756013, поднела је дана 

10.11.2020. године захтев за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на к.п. 

бр. 9042/5 КО Брестовац, укупне бруто развијене грађевинске површине 40 m
2
, категорије А, 

класе 111011, а који је заведен под бројем ROP-BOR-33381-LOC-1/2020 (интерни број 350-2-

43/2020-III/05). 

 

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

документацију: 

1. Идејно решење, израђено од ДОО „Металхемик“ из Бора, 



2. Пуномоћје, 

3. Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози, 

4. Доказ о уплати РАТ, 

5. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.  

 

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

испуњени формални услови, односно да: 

1. У приложеном идејном решењу није дефинисано кји су капацитети прикључака на 

инфраструктуру потребни, 

2. Није достављен доказ о уплати градске административне таксе у износу од 800,00 

динара. 

 
На основу претходно наведеног, у складу са чланом 8ђ. Закона о планирању и изградњи 

(„Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и чланом 8.  Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15, 96/16 и 120/17) 

решено је 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 

Градском већу града Бора, у року од 3 (три) дана од дана достављања. Приговор се подноси 

преко овог Органа, са градском административном таксом од 80,00динара, уплаћеном на жиро 

рачун 840-742241843-03 (позив на број 97 17-027). 

 

Закључак доставити: подносиоцу захтева и архиви града Бора. 

 

         

Обрадила: 

Драгана Николић 

 

                    НАЧЕЛНИК 

 

 

                                                                                                   

                                                                                    Драган Јеленковић, дипл. просторни планер           

 

                                                                                                  

 


