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Б О Р 

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

и стамбене послове, поступајући по усаглашеном захтеву „SERBIA ZIJIN COPPER“ доо из Бора, 

ул. Ђорђа Вајферта бр. 29, МБ 07130562, ПИБ 100570195, а поднетом преко пуномоћника 

„LUDAN ENGINEERING“ доо из Београда, ул. Козјачка бр. 2,  МБ 20584424, ПИБ 106357296, 

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 усаглашеног захтева 

 

1. ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашени захтев „SERBIA ZIJIN COPPER“ доо из Бора, ул. Ђорђа 

Вајферта бр. 29, МБ 07130562, ПИБ 100570195, поднет дана 22. 02. 2021. године, за издавање 

локацијских услова за изградњу „локалног цевовода за дистрибуцију воде“, за потребе 

привредно - индустријског комплекса „Заграђе“, на КП бр. 11396/3, 11394, 11401 и 9882 КО 

Доња Бела Река, потес - место звано  „Заграђе“, у атару села Доња Бела Река код Бора, 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 222210 - локални 

цевовод за дистрибуцију воде, мрежа ван зграда (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 

„SERBIA ZIJIN COPPER“ доо из Бора, ул. Ђорђа Вајферта бр. 29, МБ 07130562, ПИБ 

100570195, поднело је овом органу преко пуномоћника „LUDAN ENGINEERING“ доо из 

Београда, ул. Козјачка бр. 2,  МБ 20584424, ПИБ 106357296, усаглашени захтев за издавање 

локацијских услова за изградњу локалног цевовода за дистрибуцију воде на КП бр. 11396/3, 

11394, 11401 и 9882 КО Доња Бела Река, у атару села Доња Бела Река код Бора, под бројем 

ROP-BOR-1355-LOCH-2/2021 (интерни број 350-2-1-2/2021-III/05), дана 22. 02. 2021. године. 

 

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

следећу документацију: 

1. Идејно решење,  израђено од стране „LUDAN ENGINEERING“ доо из Београда, ул. Козјачка 

бр. 2,  бр. пројекта 0328.2-ИДР-00-00-00 од децембра 2020. године а ревидирано фебруара 2021. 

године, где је одговорно лице Митра Милићевић, главни пројектант Душан Благојевић (лиценца 

Инжењерске коморе Србије 314 И00616 19) а одговорни пројектант хидротехничких 

инсталација Душан Благојевић (лиценца Инжењерске коморе Србије 314 И00616 19), 

2. Пуномоћје, и 



3. Доказе о уплати републичке административне таксе, градске административне накнаде и 

накнаде за ЦЕОП. 

 

Овај орган је, по службеној дужности, поступајући у складу са одредбама члана 7., 18. и 28. 

Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 115/2020) прибавио (кроз основни и 

усаглашени захтев): 

1. Копију плана, 

2. Услове за пројектовање издате од Електропривреде Србије, огранак 

„Електродистрибуција Зајечар“ бр. 8.У.1.1.0-Д-10.08-27144/2-2021 од 03.02.2021. године, 

3. Техничке услове ЈКП „Водовод“ Бор, бр. 187/2 од 29. 01. 2021. године, 

4. Услове Телеком Србија ад, Регија Ниш, Извршна јединица Зајечар, бр. А334-34077/4-

2021 од 10. 02. 2021. године, 

5. Техничке услове ЈКП за стамбене услуге „Бор“, бр. 976 који су овом органу достављени 

08. 02. 2021. године,  

6. Водне услове издате од ЈВП „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центрар „Сава-

Дунав“, бр. 1126/3 од 09.  02. 2021. године, 

7. Обавештење МУП, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у 

Бору, 09.8 број 217-10-03/21 од 29. 01. 2021. године,  

8. Одговор ЈП „Путеви Србије“ Београд, бр. ДК од 01. 02. 2021. године, и  

9. Поновљени одговор ЈП „Путеви Србије“ Београд, бр. ЉНП 74 од 11. 03. 2021. године. 

 

Како је и у поновљеном одговору, ЈП „Путеви Србије“ Београд, 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, 37/19 и 9/20) 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, 

 

 

 

 

                 Драган Јеленковић, 

               дипл. просторни планер 

 


