НАЦРТ
На основу чланa 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 –
одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19 и 37/19 – др. закон) и
члана 40. Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр. 3/19), Скупштина града
Бора, на седници одржаној дана ______________ 2019. године дoнела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКОГ
НАСЕЉА БОР
Члан 1.
Приступа се изради измена и допуна Плана генералне регулације градског
насеља Бор (у даљем тексту: ПГР).
Члан 2.
Циљ измена и допуна ПГР-а јесте исправка техничких и других мањих грешака у
текстуалном и графичком делу ПГР-а, као и усаглашавање планских решења за
изградњу колектора отпадних вода са пројектно-техничком документацијом за
изградњу колектора, као и са потребама стварања већег степена безбедности деце у
предшколским установама.
Члан 3.
Подлоге за израду ПДР-а
Графички део ПДР-а израђује се на овереном катастарско-топографском, односно
овереном топографском, односно овереном катастарском плану у размери 1:1000 до
1:2500, а по потреби и у крупнијој размери.
Град Бор прибавиће од Републичког геодетског завода – надлежне службе за
катастар непокретности све потребне подлоге.
Члан 4.
Рок израде измена и допуна ПГР-а је 8 (осам) месеци од дана ступања на снагу
ове одлуке.
Рок за доношење ПДР-а не би требао бити дужи од два месеца од његове
израде.
Члан 5.
За израду измена и допуна ПГР-а нису потребна средства, осим уколико се
створе додатни материјални трошкови за обрађивача ПГР-а.

Члан 6.
Израда измена и допуна ПГР-а поверава се обрађивачу ПГР-а који је предмет
мањих измена и допуна чиме се не ствара обавеза плаћања пружене услуге.
Члан 7.
Пре подношења предлога планског документа органу надлежном за његово
доношење извршиће се стручна контрола и јавни увид нацрта ПДРа .
Члан 8.
Стручну контролу концепта и нацрта ПГР-а
Општине Бор.

извршиће Комисија за планове

Члан 9.
Након стручне контроле извршиће се излагање нацрта ПГР-а на јавни увид по
скраћеном поступку.
Излагање нацрта ПГР-а на јавни увид оглашава се у дневном и локалном листу,
огласној табли Градске управе Бор, интернет страници Града Бора и путем локалних
радио и телевизијских станица.
О излагању нацрта ПГР-а на јавни увид стараће се градски орган надлежан за
послове просторног и урбанистичког планирања.
Излагање нацрта ПГРа на јавни увид траје 15 дана од дана оглашавања јавног
увида путем средстава јавног информисања.
О извршеном јавном увиду надлежни орган сачињава извештај о извршеном
јавном увиду, са свим примедбама и одлукама по свакој примедби.
Извештај из става 5. овог члана доставља се носиоцу израде планског
документа, који је дужан да у року од 30 дана поступи по одлукама из извештаја о
извршеном јавном увиду.
Уколико након излагања нацрта ПДРа надлежни орган утврди да усвојене
примедбе суштински мењају плански документ, доноси одлуку којом се носиоцу израде
налаже да изради нови нацрт Плана у року који не може бити дужи од 60 дана од дана
доношења одлуке.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Бора“.

Број:____________________
У Бору, __________ 2019. године

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА

ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић

