
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД БОР 
ГРАДСКА УПРАВА 

Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, 

имовинско-правне и стамбене послове 

Број: ROP-BOR-8603-ISAW-1/2021 
Инт.број: 351-2-17/21-III/05 

30. март 2021. године 

Б О Р  
 

 

 
 

 

 

 
 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 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), члана 28. став 6. 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 

 

  

             ОДБИЈА 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 

инвестиционом одржавању саобраћајница (објекти категорије „Г“ и класификационог броја 

211201), на територији Града Бора, на кп.бр. 11423 КО Доња Бела Река, кп.бр. 2055 и 1766 КО 
Злот V, кп.бр. 1027 КО Метовница и кп.бр. 16886 и 17025 КО Шарбановац, услед непостојања 

одговарајућег права на објектима на коме се изводе предметни радови. 

 
 

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 инвестиционом одржавању саобраћајница (објекти 
категорије „Г“ и класификационог броја 211201), на територији Града Бора, на кп.бр. 11423 КО 

Доња Бела Река, кп.бр. 2055 и 1766 КО Злот V, кп.бр. 1027 КО Метовница и кп.бр. 16886 и 

17025 КО Шарбановац, а који је заведен под бр. ROP-BOR-8603-ISAW-1/2021 од 29. марта 2021. 
године (Инт.број 351-2-17/21-III/05). 

 

                Уз захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова, приложени су: 

 
1. Технички опис и попис радова, 

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

3. 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, 
- је захтев поднет у прописаној форми и да садржи све неопходне податке,  
- је уз захтев за издавање решења приложена сва документација прописана напред 

наведеним Законом и подзаконским актима донетим на основу Закона, 

- је подносилац захтева лице, које у складу са Законом о планирању 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), може бити 

инвеститор те врсте радова и да 
- је уз захтев приложени докази о уплати накнаде за ЦЕОП, 

 

па су решавајући по поднетом захтеву за издавање решења, са сервисне магистрале 

Републичког геодетског завода Републике Србије – Службе за катастар непокретности, дана 30. 
марта 2021. године, прибављени подаци о имовинско-правном статусу кп.бр. 11423 КО Доња 

Бела Река, кп.бр. 2055 и 1766 КО Злот V, кп.бр. 1027 КО Метовница и кп.бр. 16886 и 17025 КО 

Шарбановац, на којима су лоцирани објекти на којима се изводе предметни радови, те је 
утврђено да подносилац захтева не поседује одговарајуће право на истим, односно да: 

 

- на кп.бр. 1027 КО Метовница, није евидентиран објекат на коме би се могли извести 
радови, као и да је као носилац права својине и као држалац уписано физичко лице, док 

- кп.бр. 17025 КО Шарбановац, не егзистира као таква у катастарском операту,   

 

па је у складу са чланом 8ђ. став 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 и 37/19) и чланом 28. ставом 6. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским („Сл. гласник РС“, бр.68/19), решено као у 
диспозитиву, са напоменом да је подносилац у обавези да уколико поднесе нови, кориговани 

захтев за издавање решења, у обавези да достави кориговани технички опис са пописом радова, 

са измењеном ценом радова. 

 
        ПРАВНА ПОУКА: против овог решења, може се изјавити жалба Министарству 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, у року од 8 (осам) дана од дана 

достављања. Жалба се подноси преко овог Органа, кроз систем спровођења обједињене 
процедуре електронским путем, са приложеном републичком административном таксом од 

480,00 динара, на бр.ж.р. 840-742221843-57 (поз.н.бр. 97 17-027). 
 
          Закључак  доставити: подносиоцу захтева и архиви. 

 
Обрађивач: 

Бранислав Милутиновић 

 

                                                                                                        НАЧЕЛНИК, 

 

 

 

                                                                                     ________________________________ 

                                                                                                   Драган Јеленковић, 

                                                                                               дипл. просторни планер                                                                                      


