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Градска управа Бор - Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и 
стамбене послове, поступајући по захтеву Општине  Бор матични број 07208529, ул. Моше Пијаде бр. 

3, а поднетом преко пуномоћника Слободана Голубовића  ЈМБГ 0201968751048 из Бора, ул. 3. 

октобар бр. 114, 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 и 145/14) и члана 8. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15) издаје 
 

ЗАКЉУЧАК 
о одбацивању захтева 

 

1. ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Општине Бор матични број 07208529, ул. Моше Пијаде бр. 3, поднет 
дана 20.06.2018. године, за издавање локацијских услова за изградњу водоводне мреже за потребе 

водоснабдевања на катастарским парцелама бр. 3137/8, 3143/1, 3143/2, 3143/3, 3180, 3198/2, 3199, 3204, 

3205/1, 3226, 3228, 3231/1, 4035/1, 4037/2, 4042/4 КО Бор 1 у улици Марка Орешковића у Бору, 

категорије Г (инжењерски објекти), класификационог броја 222210.јер нису испуњени формални услови 
за даље поступање по поднетом захтеву.  

2. Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог закључка, а најкасније 30дана од 

дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и 
отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити 

поново плаћа административну таксу и накнаду. 
3. Против овог закључка подносилац захтева може изјавити приговор. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
1. Општина Бор матични број 07208529, ул. Моше Пијаде бр. 3, а поднетом преко пуномоћника , 

Слободана Голубовића  ЈМБГ 0201968751048 из Бора, ул. 3. октобар бр. 114, поднела је дана 
21.06.2018. године, захтев за издавање локацијских услова за изградњу водоводне мреже за 

потребе снабдевања на катастарским парцелама бр. 3137/8, 3143/1, 3143/2, 3143/3, 3180, 3198/2, 

3199, 3204, 3205/1, 3226, 3228, 3231/1, 4035/1, 4037/2, 4042/4 КО Бор 1 у улици Марка 
Орешковића у Бору категорије Г (инжењерски објекти), класификационог броја 222210, на 

катастарским парцелама које су наведене у достављеном идејном решењу, који је заведен под 

бројем ROP-BOR-17298-LOC-1/2018 (интерни број 350-3-36/2018-III/05). 
 
Увидом у поднети захтев, утврђено је да је подносилац захтева  доставио одговарајућу документацију: 

1. Идејно решење, израђено од стране „VIGA PROJEKT GROUP“ ДОО Београд, где је  главни 

пројектант Димитрије М. Гаон (лиценца Инжерењске коморе Србије 314 H57109), 
2. Пуномоћје, 
3. Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање локацијских услова (накнада 

за ЦЕОП). 
 

Овај орган је, по службеној дужности, поступајући у складу са одредбама чланова 6. 14. 16. 19. и 24. 

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

 

 



1. Копију плана из РГЗ-а, 
2. Техничке услове издате од Електропривреде Србије, огранак „Електродистрибуција Зајечар“ бр. 

8.У.1.1.0-Д-10.08-208634/2-2018 од  30. 07. 2018. године, 
3. Услове ЈКП „Водовод“ Бор бр. 1891/2 од 23.07.2018. године, 
4. Сагласност и техничке услове за прекопавање јавне површине издате од стране ЈКП „Водовод“ 

Бор, бр. 1891/3 од 23.07.2018. године 
5. Сагласност Телеком Србија ад, Регија Ниш, Извршна јединица Зајечар, бр. А334-296741/4-2018 

од 20.07.2018. године. 
6. Обавештење Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар 

„Сава – Дунав“, бр 6782/1 од 20.07.2018. године. 
7. Одговор Јавног предузећа Путева Србије бр. ROP-BOR-17298-LOC-1-HPAP-8/2018 

 
Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да за поступање по захтеву нису испуњени услови, 

односно да на основу одговора Јавног предузећа Путеви Србије подносилац захтева треба да: 
 
1. Приложити информацију о локацији, односно извод из важеће планске документације за подручје које 
се обрађује пројектом (графички и текстуални део). 
2. Идејно решење уради у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину 
вршење контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. Гласник“ РС, бр. 23/15, 

77/2015, 99/16 и 67/17) за објекте за које Јавно предузеће Путеви Србије на основу члана 17. Закона о 

путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018) издаје услове за пројектовање. На основу наведеног члана 17. 

став 1. 1 и 2. Закона о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018)  управљачу државног пута поверава се 
вршење јавних овлашћења која се односе на: 
  - издавање услова за израду техничке документације за изградњу и реконструкцију саобраћајног 

прикључка на државни пут  I и II реда и доношење решења инвеститору о испуњености издатих услова; 
 - издавање услова за за израду техничке документације, односно за постављање линијског 

инфраструктурног  објекта на државном путу I и II реда (железничка инфраструктура, електроенергетски 

вод, нафтовод, гасовод, објекат висинског превоза, линијска инфраструктура електронских 
комуникација, водоводна и канализациона инфраструктура и др.) и доношење решења инвеститору о 

испуњености издатих услова. 
Сходно наведеном, уколико је за потребе изградње потребно изградити, односно поставити инсталације 

водовода и канализације и сл. на државном путу I и II реда и заштитном појасу истог, потребно 
доставити идејно решење – пројекат хидротехничких и других инсталација, акоје мора да садржи и 

следеће податке и прилоге: Ситуациони план са приказом планираног решења, израђен у складу са 

важећом законском регулативом у одговарајућој размери, са обележеним државним путевима (Уредба о 
категоризацији државних путева („Сл.гласник РС“ бр. 105/2013, 119/2013 и 93/2015)) и предлогом трасе 

инсталација са исказаном оријентационом стационажи пута на почетку и крају паралелног вођења и 

укрштања са путем, на катастарско – топографској подлози у одговарајућој размери и предлогом трасе 

инсталација са путном стационажом, поред и испод државног пута IБ реда број 37 ИД 03703 од почетног 
чвора број 3702 Бор код км 3+926 до завршног чвора број 3512 Вражогрнци (Бор) код км 18+853;  
геодетски снимљене попречне профиле пута са свим елементима пута и границама парцела на којима се 

пут налази (пренета са прописане катастарско – топографске подлоге, која не мора да буде оверена од 
стране органа надлежног за послове државног премера и катастра), са дефинисаним положајем 

планираних инсталација и њиховим растојањем уодносу на крајње тачке попречног профила пута, као и 

све неопходне техничке детаље постављања, катастарске парцеле, путна стационажа итд.) поред и испод 
државног пута IБ реда  број 37 ИД 03703 од почетног чвора број 3702 Бор код км 3+926 до завршног 

чвора број 3512 Вражогрнци (Бор) код км 18+853. 
Графички прилози идејног решења израђују се на геодетској подлози, која саджо топографски приказ 

терена, са уцртаним границама парцела, сходно члану 40. Правилником о садржини, начину и поступку 
израде и начину вршење контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. Гласник“ 

РС, бр. 23/15, 77/2015, 99/16 и 67/17) 
- Поред приложених аката у пдф формату идејно решење односно графичке прилоге приложити и у 
“dvg“ или „dwf”формату.  
- Неопходно је приложити информацију о локацији, односно извод из важеће планске документације за  
подручје које се обрађује пројектом (графички и текстуални део). 



 

На основу наведеног 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 и 145/14) и чланом 8. став 2. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник 

РС“, бр. 113/15), закључено као у диспозитиву. 
 

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без 

обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања 

административне таксе, односно накнаде, а ако подносилац захтева достави измењени документ који је 
већ доставио уз одбачени захтев, овај Орган ће поступити по том измењеном документу. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог закључка подносилац захтева може изјавити приговор Градском 

већу града Бор, у року од 3 (три) дана од дана достављања. Приговор се подноси преко овог Органа, са 

општинском административном таксом од 80,00динара, уплаћеном на жиро рачун 840-742251843-73 

(позив на број 97 17-027). 
 

 

 
Закључак доставити: подносиоцу захтева и архиви Градске управе Бор. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

            Обрада: 
 

   Драган Јеленковић, 
дипл. просторни планер         
 

 
                                                                                           НАЧЕЛНИК 
 

 
 

                          Радисав Филиповић, дипл. правник   
                                                                                                               


