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

правне и стамбене послове, решавајући по усаглашеном захтеву за издавање решења о 

одобрењу извођења радова „MESSER TEHNOGAS“ АД из Београда, Ул. Бањички пут бр.62, 
матични број 07011458, које у поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

заступа Шошкић Игор из Смедерева, Ул. Димитрија Давидовића бр.8, ЈМБГ 0504972760011, 

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 усаглашен захтев „MESSER TEHNOGAS“ АД из Београда, Ул. 
Бањички пут бр.62, матични број 07011458, за издавање решења којим се одобрава извођење 

радова на реконструкцији манипулативног платоа у склопу производног комплекса у Ул. 

Милана Васића – Перице бб у Бору, на кп.бр.800/2 КО Бор I (објекат категорије „Г“ и 

класификационог броја 211201), услед неиспуњености формалних услова за поступање по 
захтеву. 

 

О б р a з л о ж е њ е 
 

            „MESSER TEHNOGAS“ АД из Београда, Ул. Бањички пут бр.62, матични број 

07011458, које у поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем заступа 
Шошкић Игор из Смедерева, Ул. Димитрија Давидовића бр.8, ЈМБГ 0504972760011, поднело 

је усаглашен захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на реконструкцији 

манипулативног платоа у склопу производног комплекса у Ул. Милана Васића – Перице бб у 

Бору, на кп.бр.800/2 КО Бор I (објекат категорије „Г“ и класификационог броја 211201), који је 
заведен под бројем ROP-BOR-11405-ISAWНА-2/2021 од 12. маја 2021. године (Инт.број 351-2-

29/21-III/05), пошто је претходно, због формалних недостатака захтев одбачен решењем овог 

органа бр. ROP-BOR-11405-ISAW-1/2021 од 05. маја 2021. године (Инт.број 351-2-24/21-III/05) 
 

 Уз усаглашен захтев за издавање решења и захтев који је одбачен због формалних 

недостатака, приложени су:  

 
1. Идејни пројекат, израђен од стране Бироа за инжењеринг „ТИМ-АГМ“ из 

Смедерева, Ул. Димитрија Давидовића бр.8, матични број 62985500, где је главни пројектант 

Игор М. Шошкић, број лиценце 311 С904 06, који чине: 
- 0.   -  Главна свеска бр. ИДР 01/21, 

- 1. - Пројекат архитектуре бр. ИДР 01/21А, израђен од стране Бироа за 

инжењеринг „ТИМ-АГМ“ из Смедерева, Ул. Димитрија Давидовића бр.8, матични број 
62985500, где је одговорни пројектант Игор М. Шошкић, број лиценце 311 С904 06 и 

- 2. – Пројекат конструкције бр. ИДР 01/21К, израђен од стране Бироа за 

инжењеринг „ТИМ-АГМ“ из Смедерева, Ул. Димитрија Давидовића бр.8, матични број 

62985500, где је одговорни пројектант Игор М. Шошкић, број лиценце 311 С904 06, 



2. Овлашћење бр.228 од 12.04.2021. године, 

3. Технички опис за изградњу и 

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

републичке административне таксе у износу од 5.980,00 РСД. 
 

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

електронским путем („Сл. гласник РС“, бр.68/19), увидом у захтев и приложену документацију 
уз поднети усаглашен захтев за издавање решења и захтев који је одбачен због формалних 

недостатака, утврдио да: 

 
- је надлежан за издавање решења за које је поднет усаглашен захтев, 
- је подносилац усаглашеног захтева лице које може бити инвеститор те врсте радова у 

складу са Законом, 
- су уз усаглашен захтев за издавање решења и захтев који је одбачен због формалних 

недостатака, приложени докази о уплати прописаних такси и накнада и да 
- је усаглашен захтев поднет у прописаној форми и да садржи све прописане податке, 
 

али да: 

 

-  уз захтев није приложена сва документација прописана напред наведеним Законом и 

подзаконским актима донетим на основу Закона, односно. 
1. Идејни пројекат, израђен у складу са чл.42.-50. Правилника о садржини, начину и 

поступку израде и начину вршења констроле техничке документације према класи и намени 

објеката („Сл. гласник РС“, бр.73/19), односно одлуке о одређивању одговорних пројектаната за 
сваки засебан део Идејног пројекта (Пројекат архитектуре и Пројекат конструкције), које 

одређује одговорно лице пројектанта, изјаве одговорних пројектаната као саставне делове 

засебних делова Идејног пројекта (Пројекат архитектуре и Пројекат конструкције) којим се 
потврђује усклађеност са прописима и правилима струкекао и начинима за обезбеђење 

испуњења основних захтева за објекат (чл.44. напред наведеног Правилника о садржини, начину 

и поступку израде и начину вршења констроле техничке документације према класи и намени 

објеката („Сл. гласник РС“, бр.73/19) и 
2. графичка документација Идејног пројекта у .dwg, .dwf или .dwfx формату (у складу са 

прилогом 12. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења констроле 

техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр.73/19),    
 

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, са 
градском административном таксом од 80,00 динара, уплаћеном на бр.ж.р.840-742241843-03 

(поз.н.бр. 97 17-027). 

 

          Решење  доставити: подносиоцу захтева и архиви. 

 
Обрађивач: 
Бранислав Милутиновић 

 

                                                                                                        НАЧЕЛНИК, 

 

 

                                                                                     ________________________________ 

                                                                                                   Драган Јеленковић, 

                                                                                               дипл. просторни планер                                                                                       


