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Б О Р 

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

правне и стамбене послове, поступајући по 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, 37/19 и 9/20) и члана 8. Правилника о поступку 

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

издаје 

 

ЗАКЉУЧАК 

о одбацивању захтева 

 

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

100568330,  поднет дана 25. 07. 2020. године, за издавање локацијских услова за изградњу 

топлане - комплекса објеката на КП бр. 2105 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. 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 

 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, захтев за издавање локацијских услова за изградњу топлане - комплекса 

објеката на КП бр. 2105 КО Бор 1 у Бору,  под бројем ROP-BOR-18868-LOC-1/2020 (интерни 

број 350-2-29/2020-III/05), дана 25. 07. 2020. године. 

 

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

документацију: 

1. Идејно решење,  израђено од стране „ТЕРМОЕНЕРГО инжењеринг“ доо из Београда, 

Булевар Краља Александра број 298, бр. пројекта TEI GU 51-U/2020-IDR-TO2-0 од јуна 2020. 

године, где је одговорно лице Ђура Кесић а главни пројектант Александар Мечанин 

(лиценца Инжењерске коморе Србије 330 9000 04) састављено из 5 прилога у pdf формату и 

5 прилога у dwfx формату, 

2. Пуномоћје-овлашћење, и 

3. 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. Копију плана за катастарску парцелу, 



2. Обавештење, издато од ЕПС дистрибуције Србије, огранак „Електродистрибуција 

Зајечар“, број 8.У.1.1.0-Д-10.08-217573/2-2020  од 18. 08. 2020. године, 

3. Техничке услове за потребе издавања локацијских услова издати од „Електромрежа 

Србије“ ад Београд, број 130-00-UTD-003-1118/2020-002 од 27. 08. 2020. године, 

4. Техничке услове ЈКП „Водовод“ Бор, број 1810/2 од 03. 08. 2020. године,  

5. Услове за израду техничке документације издати од Телеком Србија ад, Дирекција за 

технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу мреже 

Ниш, бр. А334-231852/4-2020 од 17. 08. 2020. године, 

6. Техничке услове ЈКП „Топлана“ Бор, бр. 6500 од 12. 08. 2020. године, 

7. Обавештење, издато од МУПа, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне 

ситуације у Бору, 09.8.1 број 217-10-23/20 од 03. 08. 2020. године, и  

8. Обавештење, издато од МУПа, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне 

ситуације у Бору, 09.8.1 број 217-2-03/20 од 03. 08. 2020. године. 

 

Како је у Обавештењу ЕПС дистрибуције Србије, огранак „Електродистрибуција Зајечар, 

утврђено да идејно решење инвеститора садржи недостатке и то: 

- хоризонтална удаљеност објеката, са лако запаљивим материјалом, треба да буде 

минимум 30м од најближег проводника постојећег електроенергетског вода, што није 

испоштовано, и  

како је у Обавештењима МУПа, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне 

ситуације у Бору, утврђено да идејно решење инвеститора садржи недостатке и то: 

-  у текстуалном  и графичком делу идејног решења није дефинисан напонски ниво 

надземног електроенергетског вода чија траса пролази једним делом преко 

предложене локације, и није дефинисан заштитни појас где се испод, изнад или поред 

електроенергетског објеката не могу градити други објекти, изводити други радови 

нити засађивати дрвеће или друго растиње, 

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 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 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, 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Драган Јеленковић, 

    дипл. просторни планер 


