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Б О Р 

 

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

и стамбене послове, поступајући по усаглашеном  захтеву Града Бора, ул. Моше Пијаде бр. 3, 

МБ 07208529, ПИБ 100568330, а поднетом преко пуномоћника Слободана Голубовића из Бора, 

ул. 3. октобар бр. 114, ЈМБГ 0201968751048, на основу чланова 8ђ. и 53а. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) издаје 

 

ЗАКЉУЧАК 
о одбацивању усаглашеног захтева 

 

1. ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашени захтев Града Бора, ул. Моше Пијаде бр. 3, МБ 07208529, 

ПИБ 100568330,  поднет дана 23. 10. 2019. године, за издавање локацијских услова за 

реконструкцију дела вреловода - део магистрале „Б“ на КП бр. 2657/1, 2657/3, 2657/2, 2653/1, 

4669, 3285/1 и 3301 КО Бор 1 у Бору, јер нису испуњени формални услови за даље поступање по 

поднетом захтеву. У складу са Правилником о класификацији објеката („Сл. гласник РС“, бр. 

22/2015)  класа објекта  је 222230 - вреловоди (категорије Г -  инжењерски објекти). 

2. Подносилац захтева је већ искористио право на подношење усаглашеног захтева. 

3. Против овог закључка подносилац захтева може изјавити приговор. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Град Бор, ул. Моше Пијаде бр. 3, МБ 07208529, ПИБ 100568330, поднео је овом органу 

преко пуномоћника Слободана Голубовића из Бора, ул. 3. октобар бр. 114, ЈМБГ 

0201968751048, усаглашени захтев за издавање локацијских услова за реконструкцију дела 

вреловода - део магистрале „Б“ на КП бр. 2657/1, 2657/3, 2657/2, 2653/1, 4669, 3285/1 и 3301 КО 

Бор 1 у Бору,  под бројем ROP-BOR-29116-LOCH-2/2019 (интерни број 350-2-38-2/2019-III/05), 

дана 23. 10. 2019. године. 

 

Увидом у поднети усаглашени захтев, утврђено је да је подносилац захтева доставио следећу 

документацију: 

1. Идејно решење,  израђено од стране пројектног бироа „Тешановић“ из Зајечара, бр. пројекта 

ИДР - М 15/19 од септембра 2019. године, где је одговорно лице Радомир Тешановић а главни 

пројектант Ђорђе Р. Стефановић (лиценца Инжењерске коморе Србије 330 9051 04), 

2. Геодетски снимак у .dwg формату, 

3. Пуномоћје-овлашћење, и 

4. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП. 

 

Овај орган је, по службеној дужности, поступајући у складу са одредбама члана 24. Уредбе о 

локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/2015, 114/2015 и 117/2017) прибавио: 



1. Извод из катастра водова за катастарске парцеле, 

2. Услове за пројектовање издате од Електропривреде Србије, огранак 

„Електродистрибуција Зајечар“ бр. 8.У.1.1.0-Д-10.08-344334/2-2019 од 04. 11. 2019. 

године, 

3. Техничке услове ЈКП „Водовод“ Бор бр. 2737/2 од 29. 10. 2019. године, 

4. Услове Телеком Србија ад, Регија Ниш, Извршна јединица Зајечар, бр. А334-480545/4-

2019 од 31. 10. 2019. године, 

5. Достава података ЈКП „Топлана“ Бор од 29. 10. 2019. године, и 

6. Одговор ЈП „Путеви Србије“, бр. ДБ 153 од 30. 10. 2019. године.  

 

Како је у одговору, ЈП „Путеви Србије“, утврдило да идејно решење инвеститора не садржи 

податке неопходне за издавање услова, то је у складу са чланом 8ђ. став 3. Закона о планирању 

и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и чланом 8. и 12. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019), закључено као у диспозитиву. 

 

Подносилац захтева је већ искористио право на подношење усаглашеног захтева. 

 

ПРАВНА ПОУКА: против овог закључка подносилац захтева може изјавити приговор 

Градском већу града Бора, у року од 3 (три) дана од дана достављања. Приговор се подноси кроз 

систем спровођења обједињене процедуре електронским путем. 

 

 

Закључак доставити: подносиоцу захтева и архиви града Бора. 

 

 

Обрада: 

Марија Велкова 

 

 

 

                      НАЧЕЛНИК, 
 

 

 

 

 

                                                                                                     Драгана Николић 
 

 

 

 

 


