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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БОР 

ГРАДСКА УПРАВА 

Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, 

имовинско-правне и стамбене послове 

Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и 

комуналне послове 

Број: ROP-BOR-10533-LOC-1/2020  

Интерни број: 350-2-14/2020-III/05 

Датум: 16.06.2020. године 

Б о р 

 

 

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

и стамбене послове, поступајући по захтеву који је поднела компанија Rakita Exploration ДОО, 

из Брестовца, Суваја  185а, матични број: 20285494, ПИБ: 105044770, преко овлашћеног лица – 

Наташе Осатовић из Београда, Ул. Др. Ивана Рибара број: 73/27, Нови Београд, ЈМБГ: 

1105974715309, за издавање локацијских услова,, a на основу члана 53а. Закона о планирању и 

изградњи изградњи („Сл. гласник РС“, број 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 – др. Закон и 9/20) и члана 12. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15 и 96/16), 

издаје 

  

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

за изградњу водозахвата на к.п. бр. 11758/5 и 33452 КО Брестовац, на Брестовачкој реци 

 

ЛОКАЦИЈА: К.п. бр.  к.п. бр. 11758/5 и 33452 КО Брестовац. К.п. бр. 11758/5 КО Брестовац, 

уписана је у евиденцији катастара непокретности као поток – остало земљиште у јавној својини 

Републике Србије,  површине 77250 m2 у мзв. Чока Јеви. Катастарска парцела број 33452 КО 

Брестовац, у евиденцији катастра непокретности уписана је као пољопривредно земљиште – 

ливада 6. класе, површине 5426  m2 у мзв. Дубрава, у приватној својини подносиоца захтева 

(Rakita exploration ДОО). 

 

 

ПРАВНИ ОСНОВ: Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 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 – др. Закон и 9/20). 

 

ПЛАНСКИ ОСНОВ: Просторни план подручја посебне намене експлоатације минералних 

сировина на локалитету рудника „Чукару Пеки“ у граду Бору („Сл. гласник РС“, број 1/20). 

 

Намена простора: простор резервисан за рударске активности. 
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Хидрогеолошке одлике  

 

У оквиру планираног система снабдевања водом технолошких процеса у оквиру рудника 

''Чукара Пеку'' предвиђа и могућност захватања воде из Брестовачке реке. Дефинисани 

хидролошки подаци за међуслив те реке низводно од Брестовачке акумулације, а у зони 

потенцијалног захвата: средње воде Qср = 0,848 m3/s, велика вода Q1%= 96,6 m3/s (стогодишња 

велика вода за димензионисање захвата и црпилишта), велика вода Q2%= 77,5 m3/s 

(педесетогодишња велика вода), минимални тридесетодневни проток обезбеђености 95%  

меродаван за одређивање еколошког протока који се мора обезбедити низводно од водозахвата 

Qmin95%= 0,139 m3/s. Тај проток знaчајно ограничава могућност захватања из Брестовачке 

реке у маловодним периодима, већ се мора за то наменски испуштати вода из Брестовачке 

акумулације, тако да и та акумулација постаје нераздвојни део конфигурације система за 

снабдевање водом рудника и постројења ''Чукару Пеки''. 

 

 

Пумпна станица за захват воде из Брестовачке реке 

 

Водозахват са пумпном станицом, планираног капацитета 40 L/s, биће смештен на око 

600 m западно од портала - нископа, на левој обали Брестовачкој реке.  

Анализом биланса вода утврђено је да ће захватање воде из Брестовачке реке бити неопходно у 

почетној фази формирања залиха за покретање производње и у периодима високог водостаја, у 

случају недостатка технолошке воде из других извора.  

Водозахватна грађевина, односно преградни објекат, градиће се на водозахватном 

профилу Брестовачке реке. Протицаји Брестовачке реке на профилу у зони портала нископа су: 

средњи проток Ԛср = 0848 m3/s, минимални тридесетодневни проток обезбеђености 95% 

Ԛmin95% = 0,139 m3/s, стогодишња вода Ԛ1% = 96,6 m3/s и педесетогодишња велика вода Ԛ2% 

= 77,5 m3/s. У маловодним периодима на профилу водозахвата за рудник, забрањује се 

захватање воде из протока које би оставило водоток са протоком мањим од Ԛmin95%. С 

обзиром да се из Брестовачке акумулације (Борског језера) већ испушта еколошки проток у 

опсегу 40 ÷ 65 L/s, просечно 55 - 60 L/s, он не сме да се захвата за потребе рудника и 

постројења „Чукару Пеки. Треба испуштати додатну количину воде за потребе рудника, како 

би се у кориту Брестовачке реке и након захвата обезбедио тридесетодневни проток 

обезбеђености 95% Ԛmin95% не мање до 140 L/s.  Водозахват ће се састојати од прага 

(прелива), формираног од каменог набачаја, уз који ће, у левој обали бити обезбеђен простор за 

постављање и пумпне станице у којој ће бити смештена хидромашинска опрема. Прилаз 

водозахвату биће обезбеђен сервисном саобраћајницом која ће имати прикључак на ДП IIБ бр. 

394. Зону водозахвата потребно је осигурати обалоутврдом од камена, а црпилиште обезбедити 

да не дође до флувијалне ерозије. За транспорт воде која ће се користити за технолошке 

потребе градиће се доводни укопани цевовод од пумпне станице до таложнице, и даље до 

базена за здржавање и мешање (БЗМ) у оквиру комплекса флотације. Постоји могућност 

враћања пречишћених вода у Брестовачку реку, истим цевоводом који служи за допремање 

воде. Водозахват и сервисна саобраћајница градиће се на локацији која ће бити утврђена унутар 

простора који обухвата катастарске парцеле број 33446, 33447, 33448, 33449, 33450, 33451, 
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33452. 

 

За потребе израде пројекта, извршити све потребне истражне радове и обезбедити 

одговарајуће подлоге (урбанистичке, геодетске, геомеханичке, хидролошке, хидрогеолошке и 

др.), како би се на основу њих дала одговарајућа техничка решења за планиране радове. 

 

При изради техничке документације извршити идентификацију свих притока, водних и 

других објеката, водног земљишта и предвидети начин и мере који ће обезбедити заштиту 

њихове стабилности и заштиту режима вода. 

Сви објекти који се пројектују у склопу водозахвата морају бити димензионисани уз услов 

испуњења статичке и филтрационе стабилности објеката при граничним условима промене 

нивоа воде у Брестовачкој реци. 

За потребе пројектовања предметне техничке документације, урадити потребан 

катастарско – топографски план предметног комплекса, у размери (Р= 1:1000 или Р= 1:2500), на 

основу детаљног геодетског снимања у државном координатном систему, са следећим 

детаљима: 

- новоснимљеним контурама леве и десне обале водотока; 

- приказ положаја водозахватне грађевине и објеката у њеном саставу обележеног 

карактеристичним тачкама и припадајућим координатама, као и приказ у односу на катастарске 

парцеле; 

- положај приступног пута до самог објекта; 

- приказ постојећих водних објеката, регулационих грађевина са положајем оперативног 

полигона и попречних профила и сл; 

- на топографском плану приказати и линију нивоа уреза воде на дан снимања и то мин. на 50м 

низводно и узводно од водозахвата. 

Хидрауличке прорачуне планираних објеката, извршити на основу карактеристичних 

рачунских протицаја вода у водотоку, и осмотрених хидролошких и метеоролошких параметара 

датих у мишљењу републичке организације надлежне за хидрометеоролошке послове (РХМЗ). 

За израду техничке документације користити хидролошке податке, који су дати у 

мишљењу РХМЗ број 922-1-68/2020 од 03.04.2020. године и то: 

- хидролошки подаци за Брестовачку реку (карактеристичне рачунске вредности у природном 

режиму за међуслив од Борске акумулације до обрађеног профила, површина слива 66 км2): 

велике воде 

- стогодишња велика вода Q 1% = 125 m3/s 

- педесетогодишња велика вода Q 2% = 97,50 m3/s 

- средње воде Qср = 0,848 m3/s 

- мале воде Q min95% = 0,139 m3/s. 

За све прорачуне, димензионисање и проверу, користити податке претходно наведене 

податке. 

Предвидети обезбеђење минималног одрживог протока у речном току Брестовачке реке 

низводно од водозахвата у периоду малих вода, сходно мишљењу РХМЗ Србије. 

Узводно и низводно од водозахвата успоставити профиле за мерење протока и нивоа 

вода. 

Објекте пројектовати са одговарајућим степеном заштите у погледу заштите од поплава 
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(у условима наиласка поплавних таласа, заштите приобаља, успостављање поузданог система 

осматрања и управљања ...), са усвојеним решењима којима ће се обезбедити стабилност обала, 

корита и планираних објеката и евентуално других објеката, узводно и низводно од посматране 

деонице, докле се осећа утицај промене режима вода изазваног изградњом предметне бране. 

Техничком документацијом јасно дефинисати: 

- корисника система, 

- техничко решење у техничко-економском смислу које представља најбоље решење, 

- техничко решење водозахвата, водећи рачуна о постојећем режиму подземних и површинских 

вода, који се не сме погоршати захватањем потребних количина за рад система,  

- техничко решење захватних грађевина и њихов ситуациони положај у односу на постојеће 

водне објекте у окружењу (канале, бунаре ......), 

- потребне количине захваћене воде којим се обезбеђује функционална сигурност и поуздан рад 

система, 

- предвидети уређаје и објекте који ће омогућити мерење и регистровање количина захваћених 

вода, 

- предвидети рибље стазе и исте димензионисати према мишљењу РХМЗ (Qmin95% = 0,139 

m3/s). 

Предвидети такав начин изградње и експлоатације објеката, да не дође до загађења вода 

штетним материјама, нафтом и њеним дериватима. 

Приликом извођења земљаних радова, ископа, насипања и планирања за потребе изградње, 

предвидети место одлагања ископаног материјала. Ископани материјал се не сме одлагати на 

обалама и у кориту водотока. Пројектом извршити биланс маса земљаних радова и дефинисати 

место одлагања евентуалних вишкова земљаног материјала. 

Пројектном документацијом дефинисати решења за одржавање и искоришћавање 

објекта чишћења таложнице и песколова и тока реке у зони водозахвата и дефинисати начин и 

локације привременог и коначног депоновања муља, земље и другог материјала, итд. при чему 

треба водити рачуна о заштити површинских и подземних вода од загађивања. 

Предвидети одговарајуће мере за случај акцидента, дефинисати потребне превентивне 

мере које инвеститор мора предузети у свим фазама реализације, стога пројектном 

документацијом предвидети такво решење опреме и оперативног простора, као и њиховог 

уграђивања и уређења, које ће обезбедити заштиту подземних и површинских вода. 

За све планиране активности током изградње, мора се предвитети адекватно техничко 

решење у циљу спречавања загађења подземних вода. 

Неопходно је придржавати се Забрана и ограничења прописаних чл. 133. Закона о 

водама (''Сл. Гласник РС'', бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18-др.закон). 

Надлежни орган који издаје грађевинску дозволу, у обавези је да грађевинску дозволу 

заједно са пројектом за грађевинску дозволу достави Јавном водопривредном предузећу, ради 

утврђивања усклађености техничке документације са издатим водним условима. 

По завршетку изградње објеката и техничког прегледа објеката, инвеститор је у обавези 

да се обрати Јавном водопривредном предузећу, са захтевом за издавање водне дозволе. 
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Саобраћај 

 

Саобраћајни прилаз водозахвату обезбеђује се у складу са Правилима из Просторног 

плана подручја посебне намене, на парцелама наведеним у правилим за изградњу водозахвата. 

У складу са Правилником о класификацији објеката („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015) ови 

локацијски услови издају се за изградњу водозахвата на к.п. бр. 11758/5 и 33452 КО Брестовац, 

на Брестовачкој реци. Према приложеном идејном решењу и захтеву инвеститора обекат је 

категорије Г и са класификационим бројем 222220 – „Oстале грађевине у локалној водоводној 

мрежи“. 

 

Саставни део ових локацијских услова је Идејно решење број Р8-0/2020од марта 2020. 

године, израђено од „ХИДРОМОНТАЖА“ д.о.о, Београд, Јужни булевар 144/218, СРБИЈА, где 

је одговорно лице и одговорни пројектант Предраг Михаиловић, дипл. грађ. инж., лиценца ИКС 

број 314 3722 03. 

 

 

Услови прикључења на инфраструктуру  

 

Ради изградње и одржавања мреже током периода експлоатације, инвеститор је у 

обавези да за сваку парцелу на којој нема власништво и до које не постоји прилазни пут 

обезбеди прилаз на законом прописан начин. 

 

По службеној дужности  прибављени су услови ималаца јавних овлашћења које у свему 

треба испоштовати приликом пројектовања објекта и који чине саставни део ових локацијских 

услова, и то: 

 

Елекроенергетске инсталације: Услови за пројектовање и прикључење, издати од 

Електропривреде Србије, огранак „Електродистрибуција Зајечар, број 8.У.1.1.0-Д-10.08- 

132518/2-2020од 25.05.2020. године. 

Телеком:  Технички услови издати од стране Предузећа за телекомуникације „Телеком 

Србија“, Регија Ниш Извршна јединица Зајечар, бр. A334−147224/2 -2020, број из ЛКРМ: 31 од 

26.05.2020. године. 

Водопривреда: Водни услови број Број: 4469/5 од 16.06.2020. године, које је издало ЈВП 

Србијаводе, а које у целини треба испоштовати. 

 

Обавеза израде плана детаљне регулације или урбанистичког пројекта није предвиђена 

планом.  

 

Инжењерско-геолошки услови: нису дефинисани у плану. 

 

Посебни услови: 

 

Ови локацијски услови представљају основ за издавање грађевинске дозволе.  
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На основу ових локацијских услова може бити израђен пројекат који је неопходан у 

поступку издавања грађевинске дозволе. 

 

Пројекат мора да испуњава све услове из важеће законске регулативе и ових 

локацијских услова. 

 

У складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем, поступци за изградњу објеката покрећу се попуњавањем одговарајућег захтева преко 

система за електронско подношење пријава (ceop.apr.gov.rs) и за исти је неопходно да се 

поседује квалификовани електронски потпис и да инвеститор обезбеди пројектну 

документацију од овлашћеног пројектанта у одговарајућој форми. 

 

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе прилаже се: 

1) извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује 

садржина техничке документације; 

2) пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује 

садржина техничке документације; 

3) доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и доношење решења о 

грађевинској дозволи и накнаде за Централну евиденцију. 

4) доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право 

уписано у јавној књизи или је успостављено законом, односно ако је Законом прописано да се 

тај доказ не доставља; 

5) уговор између инвеститора и финансијера, ако је закључен; 

6) уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђивању 

недостајуће инфраструктуре, ако је то услов за издавање грађевинске дозволе предвиђен 

локацијским условима; 

7) сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе радови на 

грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица; 

8) услове за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем 

електричне енергије, као и на дистрибутивни, односно систем за транспорт природног гаса, 

који су прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика, а нису садржани у 

локацијским условима; 

9) доказ да је плаћена накнада за промену намене земљишта из пољопривредног, односно 

шумског земљишта, у грађевинско земљиште, ако се ради о земљишту за које је прописано 

плаћање ове накнаде пре издавања грађевинске дозволе. 

Ако је до подношења захтева у катастру спроведена парцелација, односно 

препарцелација у складу са издатим локацијским условима или је промењен број парцеле, 

односно парцела за које су издати локацијски услови, уз захтев се прилаже и доказ о тој 

промени (решење, односно уверење органа надлежног за послове државног премера и катастра 

о извршеној парцелацији, односно препарцелацији, односно промени броја парцеле, односно 

парцела). 

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе за градњу комуналне инфраструктуре у 

регулацији постојеће саобраћајнице прилаже се и геодетски снимак постојећег стања на 
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катастарској подлози, израђен од стране овлашћеног лица уписаног у одговарајући регистар у 

складу са законом. 

За објекте за које је прописано плаћање доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта, саставни део захтева је и изјашњење подносиоца о начину плаћања доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта, као и средствима обезбеђења у случају плаћања на рате, за 

објекте чија укупна бруто развијена грађевинска површина прелази 200 m
2
 и који садржи више 

од две стамбене јединице. 

 

Локацијски услови престају да важе у року од две године од дана издавања или до 

истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за 

коју је поднет захтев. 

 

Упутство о правном леку:  Против ових локацијских услова може се поднети приговор 

Градском већу Града Бора, у року од три дана од дана достављања. Приговор се подноси преко 

овог Органа. Приговор се подноси електронски (приступ преко сајта Агенције за привредне 

регистре или преко портала građevinskedozvole.rs), са уплаћеном административном таксом у 

износу од 80,00 РСД, уплаћеном на жиро рачун 840-742241843-03 (позив на број 97  17-027). 

 

Обрадила: 

Драгана Николић 

 

 

                                                                                                                     НАЧЕЛНИК 

                                                                                                              

 

   

                                                                                                                 Драган Јеленковић 
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Карта: Синхрон план инфраструктуре  
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Легенда: 
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