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

правне и стамбене послове, решавајући по захтеву за издавање решења о одобрењу извођења 
радова ГРАДА БОРА, са седиштем у Ул.Моше Пијаде бр.3 у Бору, матични број 07208529, који 

у поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем заступа Голубовић 

Слободан из Бора, Ул.3. октобра бр.114, ЈМБГ 0201968751048, на основу чланова 8ђ. и 145. 
став 1. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10 – одлука 

УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/19, 37/19 – др.закон и 9/20), члана 29. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр.68/19) и на основу члана 56. став 3. и 
члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр.18/16 и 95/18), доноси 

 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

  
             ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ГРАДА БОРА, са седиштем у Ул.Моше Пијаде бр.3 у Бору, 

матични број 07208529, за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи 

нисконапонске мреже - прикључка колективне стамбене зграде на дистрибутивни систем 

електричне енергије (објекат категорије „Г“ и класификационог броја 222410), у Бору, на кп.бр. 
3284/1, 4670 и 3220 КО Бор I, услед неиспуњености формалних услова за поступање по захтеву. 

 

             Ако подносилац захтева у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања закључка на 
интернет страници надлежног органа поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све недостатке, 

уз захтев не подноси документацију поднету уз захтев који је одбачен и не плаћа 

административну таксу. Подносилац захтева може само једном искористити право на 
подношење усаглашеног захтева без достављања документације поднете уз захтев који је 

одбачен, а ако подносилац достави измењен документ у односу на документ који је већ 

доставио уз одбачени захтев, овај орган ће поступати по том измењеном документу. 

 
 

О б р a з л о ж е њ е 

 
            ГРАД БОР, са седиштем у Ул.Моше Пијаде бр.3 у Бору, матични број 07208529, који у 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем заступа Голубовић Слободан 

из Бора, Ул.3. октобра бр.114, ЈМБГ 0201968751048, поднео је захтев за издавање решења 

којим се одобрава извођење радова на нисконапонске мреже - прикључка колективне стамбене 
зграде на дистрибутивни систем електричне енергије (објекат категорије „Г“ и 

класификационог броја 222410), у Бору, на кп.бр. 3284/1, 4670 и 3220 КО Бор I, а који је заведен 

под бројем ROP-BOR-1518-ISAW-1/2021 од 23. јануара 2021. године (Инт.број 351-2-5/21-
III/05). 

 

 Уз захтев за издавање решења, приложени су:  
 



1. Идејни пројекат бр.05/12-4/2020, израђен од стране Бироа за инжењерске 

делатности и техничко саветовање „ЕЛТЕСТИНГ“ – Димитрије Лукић ПР из Сокобање, 
Ул. Алексе Маркишића бр.32, матични број 64645005, где је главни пројектант Димитрије С. 

Лукић, број лиценце 350 3456 03, који чине: 

- 0. - Главна свеска и 

- 4. - Пројекат електроенергетских инсталација, израђен од стране Бироа за 

инжењерске делатности и техничко саветовање „ЕЛТЕСТИНГ“ – Димитрије Лукић ПР из 

Сокобање, Ул. Алексе Маркишића бр.32, матични број 64645005, где је одговорни пројектант 

Димитрије С. Лукић, број лиценце 350 3456 03, 
2. Решење бр.8.У.1.1.0-Д-10.08-159129/2-2019 од 29.05.2019. године, издато од 

стране ОДС „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО из Београда, матични број 07005466 – Огранка 

„Електродистрибуција Зајечар“ из Зајечара,   
3. Уговор о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне 

енергије на основу Решења о одобрењу за прикључење бр.8.У.1.1.0-Д-10.08-159129/2-2019,  

4. Стручни налаз о прегледу и испитивању кабловског вода, израђен од стране 

Бироа за инжењерске делатности и техничко саветовање „ЕЛТЕСТИНГ“ – Димитрије 
Лукић ПР из Сокобање, Ул. Алексе Маркишића бр.32, матични број 64645005,   

5. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 2.000,00 РСД и 

6. Овлашћење (Пуномоћје) број 031-45/2020-II-01 од 16.07.2020. године. 
 

                       Овај Орган је у складу са чл.28. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр.68/19), увидом у приложену 

документацију уз поднети захтев, утврдио да: 
 

- је надлежан за издавање решења за које је поднет захтев и да 
- су уз захтев приложени докази о уплати накнаце за ЦЕОП и републичке 

административне таксе, 
 

али да: 
 

           - приложена техничка документација, односно Идејни пројекат као саставни део захтева, 

није израђен у складу са одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину 

вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, 
бр.73/19), узевши у обзир да: 

           1. текстуални и графички део Идејног пројекта нису међусобно усаглашени у делу описа 

трасе новопројектоване нисконапонске мреже (у текстуално делу недостаје кп.бр.3293/1 КО Бор 
I) и да 

           2. нису наведени бројеви Главне свеске и Пројекта електроенергетских инсталација, 

 
           - уз захтев нису приложени услови за укрштање и паралелно вођење, издати од стране 

надлежних ималаца јавних овлашћења, са прецизно дефинисаном трасом прикључка, као и 

услове за прекопавање јавне површине (улица) издате од управљача јавних путева на 

територији Града Бора, прибављени електронским путем у процедури издавања локацијских 
услова за изградњу предметног прикључка, или прибављени у аналогној форми, чије је 

прибављање обавеза прописана чланом 27. ставом 3. тачком 7). Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр.68/19) и да 
 

            - захтев садржи нетачне податке, узевши у обзир да је као инвеститор наведен финансијер 

радова (Град Бор), док финансијер радова није наведен, 

    
па је у складу чл. 8ђ. ст. 3.Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/09, 81/09-

испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука 

УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон и 9/20) и чл. 29. ст. 5. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр.68/19), решено 

као у диспозитиву.  

 
 



 

         ПРАВНА ПОУКА: против овог решења подносилац захтева може изјавити приговор 
Градском већу Града Бора, у року од 3 (три) дана од дана достављања. Приговор се подноси 

преко овог Органа, кроз систем спровођења обједињене процедуре електронским путем. 

 

          Закључак  доставити: подносиоцу захтева и архиви. 

 
Обрађивач: 
Бранислав Милутиновић 

 
 

                                                                                                        НАЧЕЛНИК, 

 

 

 

                                                                                     ________________________________ 

                                                                                                   Драган Јеленковић, 

                                                                                               дипл. просторни планер                                                                                       


