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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 21.06.2018. године, за издавање локацијских услова за изградњу водоводне мреже за потребе 
водоснабдевања на катастарским парцелама бр. 1808, 2794/1, 2793 КО Злот 5 и на катастарским 
парцелама бр. 7224/1, 7241/2, 7220, 3116, 3120, 3121, 2386, 2385, 2384/1, 2384/2, 2382/1, 2382/2 КО Злот 4, 

у Гробљанској улици у Злоту, 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 водоснабдевања на катастарским парцелама бр. 1808, 2794/1, 2793 КО Злот 5 и на 
катастарским парцелама бр. 7224/1, 7241/2, 7220, 3116, 3120, 3121, 2386, 2385, 2384/1, 2384/2, 
2382/1, 2382/2 КО Злот 4 у Гробљанској улици у Злоту, категорије Г (инжењерски објекти), 

класификационог броја 222210, на катастарским парцелама које су наведене у достављеном 
идејном решењу, који је заведен под бројем ROP-BOR-18644-LOC-1/2018 (интерни број 350-3-
38/2018-III/05). 

 
Увидом у поднети захтев, утврђено је да је подносилац захтева  доставио одговарајућу документацију: 

1. Идејно решење, израђено од стране Радње за пројектовање и изградњу СДМ Кашевар где је  
главни пројектант Снежана Савић (лиценца Инжерењске коморе Србије 313 9437 04), 

2. Пуномоћје, 
3. Доказ о уплати накнаде за вођење ценнтралне 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-10.08-208619/2-2018 од  27. 07. 2018. године, 
3. Услове ЈКП „Водовод“ Бор бр. 1893/2 од 23.07.2018. године, 
4. Сагласност и техничке услове за прекопавање јавне површине издате од стране ЈКП „Водовод“ 

Бор, бр. 1893/3 од 23.07.2018. године 
5. Сагласност Телеком Србија ад, Регија Ниш, Извршна јединица Зајечар, бр. А334-296900/5-2018 

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

„Сава – Дунав“, бр 6784  од 18.07.2018. године. 
 
Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да за поступање по захтеву нису испуњени услови, 
односно да: 
 

- Подносилац захтева поред приложених аката у пдф формату треба приложити исте односно 
идејно решење и у двг формату; 
- Достављено идејно решење није урађено у складу са Правилником о садржини, начину и 

поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени 
објекта („Сл. Гласник РС“, бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016). 
- Неопходно је да достављено идејно решење садржи ситуациони план са топографским 
приказом терена,  подужни профил трасе, са приказом карактеристичних преломних тачaка трасе 
(1:25000 – 1:2500), генералне диспозиције већих објеката, карактеристичне попречне профиле 
(1:100 – 1:25), односно идејно решење урадити у складу са члановима 35, 36, 37, 38, 39, и 40   
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објекта („Сл. Гласник РС“, бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 

96/2016) 
 
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   
                                                                                                              за 


