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

и стамбене послове, поступајући по захтеву доо „ЛАВПЛУС“ из Бора, ул. Петра Кочића бб, МБ 

20552409, ПИБ 106191120, који је поднет преко пуномоћника „Милан Ратков ПР“ из Бора, ул. 

Зелени булевар бр. 29, МБ 65798352, ПИБ 111997742, а 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, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и члана 12. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) издаје 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

о одбацивању захтева 

 

1. ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев доо „ЛАВПЛУС“ из Бора, ул. Петра Кочића бб, МБ 20552409, 

ПИБ 106191120, поднет дана 11. 03. 2021. године, за издавање локацијских услова за 

реконструкцију дела постојећег објекта бр. 3 на копији плана и пренамену постојећег дела 

складишта у објекат перионице и изградњу „резервоара за плин“, на делу КП бр. 2635/1, у ул. 

Зелени булевар бр. 29 у Бору, 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 

30дана 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 

 ДОО „ЛАВПЛУС“ из Бора, ул. Петра Кочића бб, МБ 20552409, ПИБ 106191120, поднело 

је овом органу преко пуномоћника „Милан Ратков ПР“ из Бора, ул. Зелени булевар бр. 29, МБ 

65798352, ПИБ 111997742, захтев за издавање локацијских услова за реконструкцију дела 

постојећег објекта бр. 3 на копији плана и пренамену постојећег дела складишта у објекат 

перионице и изградњу „резервоара за плин“, на делу КП бр. 2635/1, у ул. Зелени булевар бр. 29 

у Бору, под бројем ROP-BOR-38968-LOC-5/2021 (интерни број 350-2-8/2021-III/05), дана 11. 03. 

2021. године. 

 

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

документацију: 

1. Идејно решење,  израђено од стране „Милан Ратков ПР“ из Бора, ул. Зелени булевар бр. 29, 

бр. пројекта ИДР 03/21 од фебруара 2021. године, где је одговорно лице Милан Ратков  а главни 

пројектант Милан З. Ратков  (лиценца Инжењерске коморе Србије 310 И00004 19) састављено 

из 2 прилога у pdf формату и 2 прилога у dwg формату, 



 

2. Катастарско-топографски план у pdf формату, и 

3. Доказ о уплати такси и накнаде за ЦЕОП. 

 

 

Овај Орган је, по службеној дужности, поступајући у складу са одредбама чланова Уредбе о 

локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 115/2020) прибавио: 

1. Копију плана, 

2. Услове за пројектовање и прикључење, издати од ЕПС дистрибуције Србије, огранак 

„Електродистрибуција Зајечар“, број 8.У.1.1.0-Д-10.08-96446/2-2021 од 02.04.2021. године, и 

3. Техничке услове ЈКП „Водовод“ Бор, број 758/2 од 22.03.2021. године, 

 

 

Увидом у достављени захтев, прилоге, и податке ималаца јавних овлашћења, утврђено је да за 

поступање по захтеву нису испуњени формални услови, односно да идејно решење инвеститора 

садржи грађевинске радове за које ЈКП „Водовод“ Бор није дало сагласност за извођење. ЈКП 

„Водовод“ Бор је условило инвеститора да мора да измести део водоводне мреже да би 

реализовао радове на пренамени дела складишта у перионицу, 

 

па је 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, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и 

чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019), 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 

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

систем спровођења обједињене процедуре електронским путем. 

 

Закључак доставити: подносиоцу захтева и архиви града Бора. 

 

 

 

 

 

                 НАЧЕЛНИК, 

 

 

 

 

 

                                                                                              Драган Јеленковић, 

       дипл. просторни планер 

 

 

 


