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

правне и стамбене послове, решавајући по захтеву за издавање употребне дозволе инвеститора 

Петковић Радомира из Бора, Ул. 3. октобра бр.208, ЈМБГ 0910947751049, кога по пуномоћју у 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем заступа Марковић Душан из 

Брестовца - Град Бор, Трг омладине бр.8, ЈМБГ 1310954751034, на основу члана 158. става 2. 

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 45. става 1. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр.68/19) и члана 136. Закона о општем 

управном поступку („Сл. гласник РС“, бр.18/16 и 95/18), доноси 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ 

 

            ДОЗВОЉАВА СЕ инвеститору Петковић Радомиру из Бора, Ул. 3. октобра бр.208, 

ЈМБГ 0910947751049, употреба помоћног објекта – гараже за путничка возила (објекат 
категорије „А“ и класификационог броја 111011), у Ул. Моше Пијаде у Бору, на кп.бр. 518/73 

КО Бор I, укупне спратности: приземље - (П+0), укупне нето корисне површине 16,50 м2 и 

укупне бруто развијене грађевинске површине и укупне површине под објектом 20,00 м2. 
 

           Објекат је изграђен на основу решења Секретаријата за урбанизам и комунално стамбене 

послове Скупштине Општине Бор (чији је овај орган правни следебеник) бр.351-061/78-09 од 25. 
августа 1978. године. 

 

           Саставни део овог решења чини Извештај са предлогом Комисије за технички преглед 

бр.ТП 06/2021, израђен од стране Пројектног бироа и агенције „МД ПРОЈЕКТ“ - Душан 

Марковић ПР из Бора, Трг ослобођења бр.4, матични број 56619496, где је Председник и члан 

комисије Душан Б. Марковић, број лиценце 310 7824 04. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
           Петковић Радомир из Бора, Ул. 3. октобра бр.208, ЈМБГ 0910947751049, кога по 

пуномоћју у поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем заступа 

Марковић Душан из Брестовца - Град Бор, Трг омладине бр.8, ЈМБГ 1310954751034, поднео 

је захтев за издавање употребне дозволе којим се одобрава употреба помоћног објекта – гараже 
за путничка возила (објекат категорије „А“ и класификационог броја 111011), у Ул. Моше 

Пијаде у Бору, на кп.бр. 518/73 КО Бор I, који је заведен под бројем ROP-BOR-17044-IUP-

1/2021 од 07. јуна 2021. године (Инт.број 351-11-16/2021-III/05). 
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           Уз захтев за издавање употребне дозволе, приложени су: 
 

1. Пуномоћје, 

2. Геодетски снимак објекта – копија плана, 

3. Решење Секретаријата за урбанизам и комунално стамбене послове Скупштине 

Општине Бор (чији је овај орган правни следебеник) бр.351-061/78-09 од 25. августа 1978. 
године, 

4. Решење о образовању Комисије за технички преглед објекта бр. 06/2021 од 

07.05.2021. године са извештајем Комисије за технички преглед и предлогом Комисије бр. ТП 
06/2021 од 07.05.2021. године, 

5. Уговор о купопродаји, Ов.бр.315/79 од 13.02.1979. године, 

6. скицу локације из урбанистичко-техничких услова, са основом објекта из 
техничке документације, 

7. Изјава одговорног извођача радова и 
7.         Докази у уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 1.000,00 РСД и уплати републичке 

административне таксе у износу од 2.200,00 РСД. 
 
        Овај орган је по пријему захтева, у складу са чланом 43. 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 подносилац захтева лице које може бити инвеститор те врсте радова у складу са 

Законом, 
- је захтев поднет у прописаној форми и да садржи све неопходне податке, 
- је уз захтев приложена сва документација прописана Законом и подзаконским актима 

донетим на основу Закона и да 
- су уз захтев приложени докази о уплати прописаних такси и накнада. 

 

         Како је инвеститор уз захтев за издавање употребне дозволе поднео сву потребну 

документацију прописану чланом 158. 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), у предвиђеној форми и у 

складу са чланом 42. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем („Сл. гласник РС“, бр.68/19), а овај орган у даљем поступку утврдио испуњеност 

формалних услова за поступање по захтеву и поступио по одредбама напред наведеног 

Правилника, то је решено као у диспозитиву овог решења. 

 
        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). 

 
          Решење доставити: подносиоцу захтева, грађевинској инспекцији и имаоцима јавних 

овлашћења.                     
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