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1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

План генералне регулације се обавезно доноси за насељено место које је седиште јединице 
локалне самоуправе, а може се донети и за друга насељена  места на територији општине, односно 
града, односно града Београда, када је то предвиђено просторним планом јединице локалне 
самоуправе (члан 25. Закона о планирању и изградњи). 

За јединице локалне самоуправе за које се по овом закону доноси генерални урбанистички план, 
планови генералне регулације се обавезно доносе за цело грађевинско подручје насељеног места, 
по деловима насељеног места.  

План генералне регулације градског насеља Бор (у даљем тексту: План генералне регулације или 
ПГР) се припрема са циљем да се обезбеди ефикасна имплементација и разрада планских решења 
и пропозиција Генералног урбанистичког плана Бора (Сл. лист опшине Бор, бр. 20/15 и 21/15), у 
даљем тексту – Генерални план, односно, да дâ допринос одрживом просторном развоју Бора, 
планској и рационалној изградњи и уређењу градског простора, функционисању инфраструктурних 
система и јавних служби Бора, контроли утицаја на животну средину и др. 

Основни принципи просторног развоја Бора су: промоција одрживости развоја свих економских 
(посебно рударских) и других активности у простору; рационално коришћење и очување 
територијалног капитала, локалног и регионалног идентитета, заштита јавног интереса  и јавних 
добара; превенција, санација, смањење и ограничење загађивања животне средине; инклузивност – 
антиципирање и партиципација широког круга актера и грађана у креирању и управљању 
променама у домену економије и социјалног развоја; економска оправданост, социјална 
прихватљивост и просторно-еколошка предострожност у избору програма и пројеката/локација; 
поступност у примени принципа одрживог развоја; корпоративна социјална и еколошка  
одговорност; подстицање територијалне кохезије  ради смањења просторних неравномерности; 
енергетска ефикасност; унапређење локалног идентитета уз функцијску специјализацију; повећање 
локалне територијалне и економске конкурентности, атрактивности и приступачности подручја; 
регионална интегрисаност и функционално повезивање са суседством и ширим окружењем; 
заштита и презентација природне и културне баштине; транспарентност у доношењу планских и 
инвестиционих одлука. Израда Плана генералне регулације биће реализована по просторним 
целинама утврђеним у Генералном плану. 

На основу правила уређења и правила грађења утврђених Планом генералне регулације надлежни 
општинских органа може издати информацију о локацији, локацијске услове или извод – 
информацију о планском основу за утврђивањре јавног интереса за површине и објекте од јавног 
значаја.  

За делове градског подручја за које не постоје одговарајући топографски и катастарски планови, 
друге расположиве подлоге и јасне претпоставке о развоју и уређењу у планском периоду – План 
генералне регулације ће утврдити обавезу израде и доношења планова детаљне регулације. План 
генералне регулације ће за ова подручја утврдити општа правила уређења и грађења.  За постојећи 
градски центар и будуће допунске градске центре План генералне регулације може утврдити 
потребу израде урбанистичких пројеката и/или расписивање урбанистичко-архитектонских конкурса. 

1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

Правни основ за израду и доношење Плана генералне регулације представљају: 

- Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, бр. 72/09, 81/09, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 
42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014); 
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- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања (Сл. гласник РС, бр. 64/2015); и 

- Одлука о изради Плана генералне регулације градског насеља Бор (Сл. лист општине Бор, бр. 
20/15. 

Плански основ за израду Плана генералне регулације представљају планска решења и 
пропозиције Просторног плана општине Бор (Сл. лист општине Бор, бр. 3/14 и 4/14) и Генералног 
урбанистичког плана Бора (Сл. лист општине Бор, бр. 20/2015 и 21/2015).  

1.2. ОКВИРНИ САДРЖАЈ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

1.2.1. Концептуални материјал за рани јавни увид 

Материјал – концептуални оквир за спровођење „раног јавног увида“ према одредбама Правилника 
о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, 
(Службени гласник РС, бр. 64/15), начелно садржи: 

а) текстуални део: 

1) опис границa планског(их) докумен(а)та; 

2) краћи извод из планских докумената вишег реда; 

3) опис постојећег стања, начина коришћења простора и основих ограничења; 

4) опште циљеве израде ПГР-а; 

5) планирану претежну намену простора, предлог основних урбанистичких параметара и процену 
планиране бруто развијене грађевинске површине; и 

6) очекиване ефекте планирања у погледу унапређења начина коришћења проостра; и 

б) графички део чини карта у пригодној размери, на којој се приказује граница планског документа 
са планираном претежном наменом простора. 

1.2.2. Нацрт Плана генералне регулације 

Према одредбама Закона о планирању и изградњи и Правилника о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената, урбанистички план садржи текстуални и графички део. 

План генералне регулације садржи нарочито: 

1) границе плана и обухват грађевинског подручја; 

2) поделу простора на посебне целине и зоне; 

3) претежну намену земљишта по зонама и целинама; 

4) регулационе и грађевинске линије; 

5) потребне нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене; 

6) коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 

7) мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина; 

8) зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације са прописаном забраном изградње до 
његовог доношења; 

9) локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат, односно расписује конкурс; 

10) правила уређења и правила грађења по целинама и зонама за које није предвиђено доношење 
плана детаљне регулације; 

11) друге елементе значајне за спровођење плана; 

12) инжењерско -геолошке услове;  
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13) мере енергетске ефикасности изградње; и  

14) графички део. 

Графички прилог постојећег стања у плану генералне регулације садржи:  

1) границе плана и обухват постојећег грађевинског подручја;  

2) претежну намену површина: за јавне потребе, становање, пословање, индустрију и остале 
намене.  

Графички прилози планских решења плана генералне регулације садрже:  

1) границе плана и границе планираног грађевинског подручја насеља (по правилу, по постојећим 
катастарским парцелама) са поделом на карактеристичне целине и/или зоне и претежном 
планираном наменом површина (по правилу, по постојећим катастарским парцелама) у 
грађевинском подручју, односно обухвату плана: за јавне потребе, становање, пословање, 
привреду и остале намене;  

2) саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површинама јавне намене и 
нивелационим котама раскрсница улица и површина јавне намене (регулационо-нивелациони 
план);  

3) начин спровођења плана генералне регулације, зоне или целине које ће се даље детаљније 
разрађивати плановима детаљне регулације, зоне за које је обавезна израда урбанистичких 
пројеката и локације за које се обавезно расписује урбанистичко-архитектонски конкурс;  

4) планирана генерална решења за објекте и комплексе јавне намене, трасе, коридоре и 
капацитете за енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;  

5) урбанистичка регулација са грађевинским линијама за зоне за које није предвиђена израда 
плана детаљне регулације.  

Карте плана генералне регулације раде се у размери 1:1 000 и 1:2 500,  део за обележавање 
планираног јавног грађевинског земљишта 1: 2 500 и 1: 5 000 за грађевинско подручје, као и у другим 
одговарајућим размерама. 

Правила уређења садрже: 

1) концепцију уређења карактеристичних грађевинских зона или карактеристичних целина 
одређених планом према морфолошким, планским, историјско-амбијенталним, обликовним и 
другим карактеристикама; 

2) урбанистичке и друге услове за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже 
саобраћајне и друге инфраструктуре, као и услове за њихово прикључење; 

3) степен комуналне опремљености грађевинског земљишта по целинама или зонама из планског 
документа, који је потребан за издавање локацијске и грађевинске дозволе; 

4) услове и мере заштите природних добара и непокретних културних добара и заштите природног и 
културног наслеђа, животне средине и живота и здравља људи; 

5) услове којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним особама са 
инвалидитетом, у складу са стандардима приступачности; 

6) попис објеката за које се пре санације или реконструкције морају израдити конзерваторски или 
други услови за предузимање мера техничке заштите и других радова у складу са посебним 
законом; 

7) мере енергетске ефикасности изградње; 

8) друге елементе значајне за спровођење планског документа. 
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9) опис и критеријуме поделе на карактеристичне целине и зоне;  

10) планирану намену површина и објеката и могућих компатибилних намена, са билансом 
површина;  

11) општа правила уређења простора. 

Правила уређења за делове у обухвату планских докумената за које је одређена даља планска 
разрада су правила усмеравајућег карактера за даљу планску разраду. 

Правила грађења садрже: 

1) врсту и намену односно компатибилне намене објеката који се могу градити у појединачним 
зонама под условима утврђеним планским документом, односно класу и намену објеката чија је 
изградња забрањена у тим зонама; 

2) услове за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле, као и минималну и 
максималну површину грађевинске парцеле; 

3) положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле; 

4) највећи дозвољени индекс заузетости или изграђености грађевинске парцеле; 

5) највећу дозвољену висину или спратност објеката; 

6) услове за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели; 

7) услове и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила. 

8) целине за које се обавезно доноси план детаљне регулације, са смерницама за њихову израду;  

9) правила грађења за појединачне грађевинске парцеле, у мери довољној да буду основ за 
издавање локацијских услова;  

10) предвиђене рокове за израду плана детаљне регулације са обавезно прописаном забраном 
градње нових објеката и реконструкције постојећих објеката (изградња објеката или извођење 
радова којима се мења стање у простору), до усвајања плана;  

11) локације за које је обавезна израда пројекта парцелације, односно препарцелације, 
урбанистичког пројекта и урбанистичко-архитектонског конкурса, са смерницама за њихову израду;  

12) приказ остварених урбанистичких параметара и капацитета.  

1.2.3. Стратешка процена утицаја ПГР-а на животну средину 

Извештај о стратешкој процени утицаја представља документ којим се описују, вреднују и процењују 
могући значајни утицаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом ПГР-а и одређују 
мере за смањење потенцијалних негативних утицаја на животну средину.  

Стратешка процена утицаја ПГР-а на животну средину била би урађена синхронизовано са израдом 
ПГР-а према садржају утврђеним законом. 

А. ОПШТИ ДЕО   

1. Полазне основе Стратешке процене утицаја 

1.1. Предмет, обухват и циљеви израде ПГР-а 

1.2. Преглед карактеристика и оцена стања животне средине на Планском подручју 

1.2.1. Квалитет ваздуха  

1.2.2. Квалитет површинских вода 

1.2.3. Квалитет подземних вода  
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1.2.4. Квалитет земљишта 

1.2.5. Бука  

1.2.6. Управљање комуналним отпадом  

1.2.7. Заштићена културна и природна добра, биодиверзитет и предео 

1.2.8. Здравље становника 

1.3. Разматрана питања и проблеми заштите животне средине у Плану генералне регулације 

1.3.1. Основни извори загађивања животне средине 

1.3.2. Одређивање обухвата СПУ и проблеми животне средине који ће бити изостављени 

из процене 

1.4. Варијанте просторног развоја Планског подручја, односно, имплементације ПГР-а 

1.5. Однос ПГР-а према плановима вишег реда  

1.6. Претходне консултације са заинтересованим органима и организацијама  

Б. ПОСЕБНИ ДЕО  

2. Циљеви, индикатори и процена утицаја  

2.1. Општи и посебни циљеви Стратешке процене утицаја и избор индикатора 

2.2. Процена могућих утицаја и мере за смањење негативних утицаја  

2.2.1. Процена ефеката варијанти планираног развоја на животну средину  

2.2.2. Разлози за избор најповољнијег варијантног решења 

2.2.3. Одређивање карактеристика могућих значајних утицаја  

2.2.4. Кумулативни и синергетски ефекти 

2.2.5. Мере за смањење негативних утицаја 

2.2.6. Предлог приоритета  

2.2.7. Посебне мере заштите животне средине 

3. Имплементација и мониторинг 

3.1. Смернице за израду Стратешке процене утицаја планских докумената на нижим 

  нивоима и процена утицаја пројеката на животну средину 

3.2. Приказ коришћене методологије у изради Стратешке процене утицаја  

4. Извод из Стратешке процене (Закључак) 

Прилог 1: Израда СПУ планских докумената (ПДР) у оквиру имплементације ПГР 

Прилог 2: Коришћена планска и студијска документација 

Прилог 3: Законски прописи од значаја за израду СПУ 

Прилог 4: Планске карте из Нацрта ПГР 

Прилог 5: Преглед табеларних и графичких прилога 

1.2.4. Документациона основа ПГР 

Од пресудног значаја за ефикасну и квалитетну израду планског документа је благовремена израда 

– формирање документационе основе ПГР-а. У вези с тим, поред стручног обрађивача веома 

важну улогу има и Наручилац, односно надлежне стручне службе Општинске управе Бора. 
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Потребне подлоге и документација за израду  План генералне регулације (сагласно Закону а према 

Понуди Извршиоца) су: 

1) постојећи катастарски, топографски и катастарско-топографски планови, орто-фото и други 
расположиви геодетски планови и подлоге у дигиталном облику, посебно, оверени катастарско-
топографски планови у РГЗ-у, катастар подземних инсталација и др.; 

2) постојећи плански дoкументи у дигиталном или аналогном облику; 

3) студијска и техничка документција која се односи на комуналне, инфраструктурне и друге јавне 
објекте у дигиталном или аналогном облику; 

4) копије локацијских услова и грађевинских дозвола које представљају „стечене обавезе“ и које ће 
бити уграђене у План генералне регулације; 

5) подаци, подлоге, услови, програми развоја и сл. од значаја за израду Плана генералне 
регулације који се прибављају од надлежних  органа – ималаца јавних овлашћења и то: 

- комуналних предузећа, завода и других организација о мрежи комуналне, саобраћајне и 
друге техничке инфраструктуре  о постојећим капацитетима и планираним проширењима,  

- органа и организација надлежних за заштиту животне средине,  

- органа, организација и предузећа – о општим санитарним условима и санитарним и 
хигијенским правилима или стандардима,  

- органа, организација и предузећа надлежних за заштиту и уређење водотока, као и зона 
заштите изворишта термоминералних, минералних и вода за пиће,  

- завода за заштиту споменика културе о евидентираним или заштићеним објектима, 
споменицима културе и амбијенталним целинама,  

- завода за заштиту природе о евидентираним или заштићеним природним добрима,  

- органа, организација и предузећа – о општим санитарним условима и санитарним и 
хигијенским правилима или стандардима,  

- хидрометеоролошких и сеизмолошких завода - условима изградње и коришћења простора,  

- организација, органа и установа јавних служби (образовање, здравство, култура, спорт и др.),  
- органа, организација и предузећа надлежних за заштиту од пожара и  

- других органа, организација и предузећа надлежних за активности и податке који могу бити од 
значаја за израду Плана генералне регулације;  

6) стратегије и програми развоја, „инвестиционе намере“, програми уређења простора на подручју 

Бора за 2016. и неколико наредних година (уколико постоје); 

7) акциони планови, резолуције и сл. који се односе на просторни развој Бора; 

8) подаци о грађевинском фонду према упитницима који ће накнадно припремити стручни 

 обрађивач; 

9) подаци из пописа 2011. године по пописним и статистичким круговима (постоје у Институту); и 

10) други посебни захтеви Наручиоца који се односе на уређење и изградњу градског простора 
Бора. 

Аналитичко-документациона основа планског документа садржи: 

1) одлуку о изради планског документа;  

2) изводе из планских докумената вишег реда, односно ширег подручја и друге развојне 
документације;  

3) списак коришћене документације за израду планског документа (планска, техничка, развојна и 
друга документација), и по потреби извод из коришћене документације;  

4) прибављене податке и услове за израду планског документа;  
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5) радне материјале и елаборате по појединим областима на основу којих је урађена синтеза 
(елаборат о зонама санитарне заштите, инжењрскогеолошки-геотехнички елаборати, елаборати о 
потенцијалима и ограничењима коришћења, уређења и заштите и сл);  

6) прибављене и коришћене подлоге и карте, припремљене тематске карте и друге графичке 
прилоге;  

7) извештај о обављеном раном јавном увиду, извештај о обављеној стручној контроли нацрта 
плана и извештај о обављеном јавном увиду у нацрт плана;  

8) извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину у случају да се приступило изради 
стратешке процене;  

9) мишљења надлежних органа и институција;  

10) другу документацију и податке од значаја за израду, контролу и доношење планског 
документа.  

План генералне регулације имаће следећу структуру:  

Књига I : План генералне регулације (текстуални део) и 

- графички прилози (планске карте) у размери 1: 1000 и 1: 2 500 и 

(елаборирање по просторним целинама) 

Књига II: Документациона основа: 

1.2.5. Динамика израде Плана генералне регулације 

1. Опис фаза у изради ПГР 

(I) ПРИПРЕМА обухвата: доношење (нове) Одлуке о изради Плана генералне регулације и израду 

Програмског задатка, припрему Конкурсне документације, спровођење јавне набавке и избор 

обрађивача, организовање органа и организација локалне самоуправе за учешће у припреми и 

доношењу планског документа, обезбеђење потребних подлога и података за израду Плана 

генералне регулације и др; 

(II)  РАНИ ЈАВНИ УВИД И ФОРМИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИОНЕ ОСНОВЕ обухвата: 

      а) обавезе Општинске управе; уступање обрађивачу расположивих подлога   и података; израда 

недостајућих подлога; обезбеђење услова, подлога и  података од надлежних органа и 

организација; обезбеђење логистичке подршке обрађивачу и друге активности сагласно 

Закону; 

      б) обавезе стручног обрађивача Плана: организација и операционализација радног тима за 

израду Плана генералне регулације, систематизација и обрада подлога и података; развој 

базе података у GIS окружењу,  припрема урбанистичких матрица, теренски рад на допуни 

база података,   консултације са надлежним органима, организацијама и стручним  службама; 

рад на формирању Докуменатaционе основе; друге активности  сагласно Закону и уговорним 

обавезама; и 

        в) обавезе Општинске управе, Комисије за планове и стручног обрађивача: организација раног 

јавног увида; 

(III) ИЗРАДА НАЦРТА ПГР (обавезе обрађивача) обухвата: (1) израду радне верзије Нацрта ПГР 

према структури (садржају) утврђеној Законом; (2) израду графичких прилога (планских карата) 

у размери 1:1 000 и 1: 2 500;  (3) израду Документационе основе (студијске основе ПГР и 

систематизацију докумената који су везани за припрему, разматрање и доношење Плана 

генералне регулације) и (4) повезивање текстуалних делова са графичком базом података у 

GIS окружењу; и 
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(IV)  РАЗМАТРАЊЕ И ДОНОШЕЊЕ ПГР обухвата следеће обавезе обрађивача: презентацију радне 

верзије нацрта ПГР на Комисији за планове Скупштине општине Бор и поступање по усвојеним 

примедбама и предлозима; јавну презентацију Нацрта ПГР у току спровођења јавног увида и 

поступање по усвојеним примедбама и предлозима; презентацију предлога ПГР на седницама 

Општинског већа и Скупштине општине Бор и обраду финалне верзије Плана генералне 

регулације у аналогном и дигиталном облику и предају Наручиоцу. 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКОГ НАСЕЉА БОР  

-КОНЦЕПТУАЛНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД - 

 

 

9 
Гантограм: Предвиђена динамика израде и доношења Плана генералне регулације градског насеља Бор (ПГР)  

ФАЗА АКТИВНОСТИ 2016. 2017. 

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

I ПРИПРЕМА                 
 а. Програм. задатак, склапање уговора ●●●● ●●●● ●●●●              
 1. Припрема понуде, мет. приступ                 
II РАНИ ЈАВНИ УВИД                 
 Израда Концептуалног материјала за 

рани јавни увид 
                

 б. Рани јавни увид      ●●●●            
III ФОРМИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИОНЕ 

ОСНОВЕ ПГР-а 
                

  Обезбеђење подлога, података, 
планске, развојне и техничке доку-
ментације  

   ●●●● ●●●●            

  Услови надлежних органа     ●●●●             
 1. Формирање база података                 
IV ИЗРАДА НАЦРТА ПГР-а И СПУ                 
 1. Израда радне верзије ПГР-а                 
 2. Израда извештаја о СПУ                 
V РАЗМАТРАЊЕ И ДОНОШЕЊЕ ПГР-а                 
 в. Стручна оцена Нацрта ПГР-а, 

    Комисија за планове 
        ●●●●        

 г. Јавни увид          ●●●●       

 д. Поступање по примедбама                 

 ђ. Доношење ПГР-а            ●●●● ●●●●    
VI ФИНАЛНА ОБРАДА ПГР-а                 

 1. Израда Предлога ПГР-а                 

 2. Израда финалног ПГР-а                 

Трајање основних фаза израде ПГР-а  
             Обавезе  Извршиоца – стручног обрађивача ПГР-а 
●●●●  Обавезе Наручиоца – Општинске управе Бор 
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2. КРАЋИ ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА 

2.1. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ БОР (Сл. лист општине Бор, бр. 3/14 и 4/14) 

2.1.1. Основни  принципи  просторног  развоја 

Основни принципи просторног развоја Општине су: промоција oдрживости развоја свих економских 

(посебно рударских) и других активности у простору; рационално коришћење и очување 

територијалног капитала, локалног и регионалног идентитета, заштита јавног интереса и јавних 

добара; превенција, санација, смањење и ограничење загађивања животне средине; инклузивност 

– антиципирање и партиципација широког круга актера и грађана у креирању и управљању 

променама у домену економије и социјалног развоја; економска оправданост, социјална 

прихватљивост и просторно-еколошка предострожност у избору програма и пројеката/локација; 

поступност у примени принципа одрживог развоја; корпоративна социјална и еколошка 

одговорност; подстицање територијалне кохезије ради смањења просторних неравномерности; 

енергетска ефикасност; унапређење локалног идентитета уз функцијску специјализацију; повећање 

локалне територијалне и економске конкурентности, атрактивности и приступачности подручја; 

регионална интегрисаност и функционално повезивање са суседством и ширим окружењем; 

заштита и презентација природне и културне баштине; транспарентност у доношењу планских и 

инвестиционих одлука. 

2.1.2. Општи  циљеви  просторног  развоја 

Општи циљеви развоја, уређења и заштите подручја општине Бор јесу: 

 функционално интегрисање Oпштине са окружењем кроз бољу саобраћајну, информациону, 
економску и културну повезаност и сарадњу; 

 обезбеђење веће интегрисаности Планског подручја и повећање мобилности фактора 
производње и развоја, рационалним инфраструктурним повезивањем насеља, реконструкцијом 
и побољшањем функционисања постојећих инфраструктурних система и мреже јавних служби; 
просторнo интегрисање рударско-металуршког комплекса са осталим деловима привреде и 
минимизирање његових негативних ефеката на окружење; 

 заустављање даље деградације животне средине, угрожавања и уништавања природних 
ресурса, природних и културних добара, сузбијање раубовања и ненаменског коришћења 
простора и непланске изградње; 

 диверзификација привреде Oпштине, уз иницирање нових производних програма, у складу са 
ресурсима и тржишним условима, оснивањем МСП и привлачењем страних улагања, уз 
равномернији развој привредних и других активности у складу са потенцијалима појединих 
делова Општине;  

 успоравање процеса концентрације становништва и активности у општинском центру, уз 
стварање услова за демографску обнову руралног дела Oпштине, унапређењем квалитета 
живота и инвестирањем у развој социјалних и привредних функција; и 

 очување биолошке разноврсности, геонаслеђа и предела; обезбеђење трајне заштите 
природних и културних вредности и њихово одрживо коришћење у оквиру рекреације, туризма и 
комплементарних активности, едукације и научних истраживања. 

2.1.3.  Стратешки  оквир  просторног  развоја  Општине 

У Просторном плану полази се од дугорочних стратешких интереса привреде и становништва 

Општине, као и опредељења укупног и секторског просторног развоја општине Бор, заснованог на 

новом развојном моделу и обрасцима одрживе производње и потрошње, те налажењу компромиса 

избором између понуђених основних (или модификованих) планских алтернатива тако, што ће се: 
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(1) омогућити наставак традиционалне привредне активности на бази експлоатације и прераде 

рудног богаства уз ригорозну заштиту животне средине и утврђивање општих просторних, 

еколошких и других услова; и (2) истовремено стварати просторне, урбанистичке, институционалне 

и друге услове и подршке за развој других привредних делатности на бази активирања и кориш-

ћења свих осталих расположивих потенцијала Општине уз равномернију територијалну 

дистрибуцију активности и садржаја на руралном подручју.  

2.1.4.  Намена  простора 

У постојећој структури највећи део простора Општине намењен је пољопривреди (47,6%) и шумама 

(45,0%), затим, рударским активностима (1,8%), насељима, водотоцима и саобраћајницама. У 

протеклом периоду извршена је делимична рекултивација и то релативно малих површина 

територије Општине (око 0,1%). 

Према планским предвиђањима до 2021. године биће повећане површине заузете рударским 

радовима, али због планиране рекултивације копова и јаловишта, оне ће у укупном билансу бити 

мање од постојећих: рударство 2011. године 1558,5 ha, а 2021. 1432,5 ha, рекултивација 2011. 

године 107,2 ha, а 2021. 608,0 ha. Највећи део планиране рекултивације деградираног простора 

реализоваће се до 2017. године. 

Код основних намена простора промене су усмерене на повећање површина под шумама са 45% на 

49,2% територије Општине, или за око 3.570 ha (не рачунајући рекултивисане површине). Ово 

повећање ће се остварити на рачун пољопривредног земљишта нижег бонитета, ексцесивно 

еродибилних и контаминираних земљишта. Удео пољопривредних у укупним површинама смањио 

би се тако за око 5% (или за око 4.100 ha). Повећање површина под шумама на 60% (Просторни 

план Републике Србије) или на 64% (Регионални просторни план Тимочке крајине) може се 

остварити већом конверзијом пољопривредног земљишта нижих бонитетних класа у шумско 

земљиште. 

За развој саобраћајне инфраструктуре предвиђено је око 50 ha земљишта, с тим да неће доћи до 

битних промена у укупном уделу ових површина. Грађевинско земљиште за планирану 

водопривредну, енергетску и телекомуникациону инфраструктуру утврђиваће се и билансирати 

одговарајућим урбанистичким планом у складу са планским решењима, пропозицијама и 

смерницама Просторног плана. Грађевинско земљиште за планиран развој туристичке 

инфраструктуре и зона у туристичким просторима утврђиваће се и билансирати одговарајућим 

урбанистичким планом. Биланси основне намене простора за плански период до 2021. године 

приказани су у Табели 1.  

Планирано проширење грађевинских подручја насеља сведено је на неопходни минимум (за око 

165 ha), сходно планским циљевима који се односе на рационално коришћења простора. На основу 

демографских прогноза, постојеће изграђености и искоришћености простора, показује се да у 

постојећим границама грађевинских подручја углавном постоје довољне резерве простора за 

несметан развој насеља у планском периоду.  

2.1.5. Имплементација  Просторног  плана 

Просторни план ће се спроводити двојако: 1) индиректно – разрадом планских решења 

урбанистичким плановима, доношењем програма уређења грађевинског земљишта и других 

планова и програма у складу са законом, и 2) директно – издавањем информације о локацији и 

локацијских услова, односно, извода из Просторног плана на основу планских решења и 

пропозиција Просторног плана за сеоска насеља, комплексе посебне намене и др. за које су 

утврђена правила уређења и правила грађења. 
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Смернице за израду урбанистичких планова 

Скупштина општине Бор донеће на основу Просторног плана следеће урбанистичке планове: 

1) Генерални урбанистички план Бора и планове генералне и детаљне регулације за подручје у 
обухвату Генералног урбанистичког плана; 

2) планове генералне регулације за: 

 насеља Кривељ и Доња Бела Река: овим планским документима обухватиће се, по правилу, 
целе катастарске општине насеља а по потреби и делови суседних катастарских општина и 
садржаће посебне програме заузимања површина различитих намена, пресељења 
становништва и измештања инфраструктурних система, комуналних (гробаља) и других 
објеката; и 

 туристичке комплексе: Брестовачка бања, Борско језеро, Црни врх, Велики крш - Стол - Мали 
крш; и 

3) планове детаљне регулације  (ПДР) за: 

 коридор планиране обилазнице државног пута првог реда ДП IБ-37 у Бору; 

 коридор планиране обилазнице државног пута другог реда ДП IIA - 161 око Брестовачке 
бање; 

 коридор за измештање железничке пруге у зони површинског копа „Церово - примарно“ - КО 
Кривељ; и 

 комплекс аеродрома Бор; 

 металуршко - индустријски комплекс РТБ Бор групе у Бору; и 

 друге просторне целине за које се по потреби може накнадно покренути поступак израде ПДР 
и то за: изградњу и реконструкцију зоне, комплекса или локалитета за индустрију, МСП, 
пољопривредну производњу и друге привредне објекте; уређење викенд насеља,  планиране 
објекте инфраструктурних система за које је неопходно одредити површину за јавну намену 
(градска депонија - трансфер центар, системи за пречишћавање отпадних вода);  пратеће 
садржаје јавног пута (бензинске пумпе и др.); локације обновљивих извора (мини 
хидроелектране, соларне електране, ветроелектране). 

Оквирне границе просторног обухвата урбанистичких планова дате су на рефералној карти број 4 

„Спровођење Просторног плана“. Ближи опис граница просторног обухвата утврдиће се приликом 

доношења одлуке о изради планског документа 

До доношења нових урбанистичких планова биће у примени постојећи плански документи у 

деловима који нису супротни планским пропозицијама Просторног плана. 

2.2.  ИЗВОД ИЗ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА БОРА (СЛ. ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР, БР. 

20/15 И 21/15) 

2.2.1. Полазне основе – Општи део  

Генерални урбанистички план Бора (у даљем тексту: Генерални план) је урађен у складу са 

одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 

42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/15), одредбама других 

законских и подзаконских аката из области становања, енергетике, водопривреде, пољопривреде, 

саобраћаја, животне средине, заштите културног наслеђа и др., као и са одредбама Просторног 

плана Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 88/10); Регионалног просторног плана Тимочке 

крајине („Сл. гласник РС, бр. 51/11) и Просторног плана општине Бор („Сл. лист општине Бор“, бр. 

3/14 и 4 /14). 
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2.2.2.  Граница  Генералног  плана  и  грађевинског  подручја 

Граница  обухвата  Генералног  плана 

Подручје обухваћено Генералним планом (у даљем тексту: Подручје Генералног плана или 

Планско подручје) заузима површину од 1.337,90 ha. Генералним планом обухваћено је постојеће 

градско подручје, површине за перспективно ширење града у зони „Бор 2“ према насељу Брестовац 

у просторној целини VI, стамбене зоне поред „новог центра“ као и површине за ширење привредно-

пословне зоне поред пута Селиште–Бор–Зајечар (ДП IБ-37) и на потесу поред пута Бор–Заграђе 

(ДП IIА-166) у просторној целини V. Планским подручјем није обухваћена металуршко-индустријска 

зона Рударско-топионичарског басена Бор групе.  

Прелиминарни опис граница Планског подручја дат је у Одлуци о изради Генералног урбанистичког 

плана Бора (Сл. лист општине Бор, бр. 3/10). У току израде Генералног плана утврђена је коначна 

граница Планског подручја у складу са планираним просторним развојем града. 

Граница Планског подручја, као и границе просторних целина су добрим делом усклађене са 

границама статистичких кругова што олакшава коришћење и билансирање података из пописа 

становништва и станова. 

Опис граница Планског подручја по спољним границама статистичких кругова1 дат је по бројевима 

статистичких кругова:  

(1) КО БОР 1: 7020775, 7020872, 7020402, 7020899-део, 7020961, 7020996, 7021003, 7021011, 

7021119 и 7021054; (2) КО БРЕСТОВАЦ: 7021143, 7021127-део, 7021135-део и 7121160-део; (3) КО 

БОР 1: 7107242-део, 7020945, 7020937, 7020929, 7020864 и (4) КО Бор 2:  7021046-део. 

Граница  грађевинског  земљишта  Бора 

Генералним планом утврђене су оквирне границе грађевинског земљишта. Ближи опис границе 

грађевинског земљишта Бора, као и границе грађевинског земљишта у јавној својини биће садржан 

у Плану генералне регулације градског подручја Бора. 

Постојеће грађевинско земљиште проглашено је од стране Скупштине општине Бор 1983. године2, 

након доношења Генералног урбанистичког плана Бора, а јавно грађевинско земљиште 2003. 

године3. 

Имајући у виду постојећу законску регулативу утврђују се следеће категорије грађевинског 

земљишта на градском подручју Бора: 

1) грађевинско земљиште са јавном наменом које обухвата саобраћајну, хидротехничку, 
енергетску и телекомуникациону инфраструктуру и објекте, комуналне објекте, градско зеленило 
као и остале „јавне објeкте и површине од општег интереса“ одређене Законом о 
експропријацији као што су: објекти и површине образовањa, дечје заштите, здравства, 
социјалног старања, културе, спорта и рекреације и др. и 

2) површине остале намене које се односи на све остале грађевинске објекте и површине 
(становање, привреда, услуге и др.).  

Грађевинско земљиште може бити у јавној и осталим облицима својине. 

                                                      
1 Границе статистичких кругова одређене су по катастарским парцелама. 
2 Одлука о грађевинском земљишту („Сл. лист општина“, бр. 3/83). 
3 Одлука о јавном грађевинском земљишту („Сл. лист општина“, бр. 14/03).  
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2.2.3. Генерална концепција просторног развоја Бора  

Просторним планом Републике Србије Бор је утврђен као (суб) регионални центар са 

гравитационом зоном која обухвата 4 општине (Неготин, Кладово, Мајданпек и Бор). Бор је 

индустријски центар са значајном индустријском функцијом у коме се предвиђа даљи развој 

сектора обојене металургије заснованог на преради металичних минералних сировина. 

Перспективност овог басена отворена је даљим истраживањима у басену и околним рудним 

рејонима, усмереним према рудама бакра и злата, као и осталим пратећим металима (молибден, 

германијум, селен, платина). У оквиру планских мера посебан значај има модернизација и 

реконструкција металуршког комплекса у Бору, због решавања проблема велике загађености 

ваздуха, вода и земљишта услед експлоатације и прераде руда, одлагања јаловине, рада 

флотација и сл. Није само реч о елиминисању постојећих извора загађивања, већ и оних који ће 

генерисати будућа експлоатација руде у Басену. Планира се примена мера рекултивације и 

ревитализације напуштених површинских копова, одлагалишта раскривке, флотацијских јаловишта 

и другог деградираног земљишта, модернизација и реконструкција рударско-металуршког 

комплекса, гасификација и топлификација насеља, пречишћавање отпадних вода (тако да се 

Борска река, Пек, Дунав и Тимок доведу у прописану класу), изградња обилазнице око Бора, 

подизање имисионих шума, налажење решења за одлагање индустријског отпада и др. 

Ревитализација погона РТБ Бор групе и обнова привредних активности у области рударства и 

металургије на принципу одрживости је главна претпоставка покретања производње  у зависним и 

комплементарним производним погонима. Тиме се иницирају позитивна кретања у укупном развоју 

Општине и градског подручја. Висока цена обојених и племенитих метала на светским берзама даје 

основа за оптимизам у погледу будућег развоја експлоатације и прераде руде бакра у Бору. 

Поред рударства и металургије приоритет будућег привредног развоја Бора везује се за развој 

малих и средњих индустријских  погона и породичног бизниса, развој услугa и комерцијалног 

сектора као и развој туризма у граду и деловима Општине који неће бити угрожени рударским 

радовима.  

Полазећи од основаног оптимизма у погледу будућег привредног развоја Бора, очекује се промена 

негативног тренда у демографском развоју, односно, повећање броја становника у граду до 2025. 

године као и побољшање професионалне, образовне и старосне структуре становништва.  

Планиране мере на унапређењу квалитета животне средине у Бору (контрола отпадних материја из 

погона за прераду руде, рекултивација јаловишта, ревитализација оштећеног пољопривредног и 

шимског земљишта и др.) створиће, заједно са планираним мерама на уређењу простора и 

унапређењу амбијенталних вредности, боље услове за живот и становање у постојећим урбаним 

целинама градског подручја. Будући просторни развој града се усмерава према југу и југозападу на 

терене који имају боље природне услове за становање (боља експозиција, повољни нагиби, 

заклоњеност од северних ветрова и аерозагађења из индустријског комплекса РТБ Бор групе и 

др.).  

Линеарно просторно ширење града дуж главне градске саобраћајне магистрале („Зелени булевар“) 

чини просторну организацију градског простора знатно сложенијом поготово у односу на просторни 

размештај централних градских функција и јавних служби. Садашњи градски центар, настао 

спотано у непосредној близини рудника, данас заузима периферни положај у односу на постојеће и 

поготово на будуће границе градског подручја, што је последица заузимања северног дела градског 

подручја за потребе рударства и усмеравања просторног ширења града према југу. С обзиром да 

се на простору градског центра и даље налазе најважније јавне службе, дирекције јавних и 

привредних предузећа, банке, услуге и сл. и да није реално предвидети њихово измештрање, 

треба прихватити реалност да ће главни градски центар остати и даље на садашњем простору.   
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Генерални план предвиђа формирање, поред постојећег главног градског центра, и два допунска 

(секундарна) градска центра: један на поменутој локацији на „четвртом километру“ у петој 

просторној целини и други у  склопу новог насеља у шестој просторној целини. Допунски градски 

центри имали би задатак да са ограниченим јавним и комерцијалним садржајима ублаже релативно 

велику просторну удаљеност нових градских насеља у односу на постојећи градски центар. Део 

јавних објеката, услуга и сл. и даље ће се развијати у склопу центара месних заједница и на другим 

локацијама ван градских центара. Део централних функција, комерцијалних и јавних сервиса 

развија се у линеарном распореду почев од главног градског цеднтра па даље у зонама - 

блоковима поред улица Моше Пијаде и Николе Пашића и главне градске магистрале (Зеленог 

булевара). Та тенденција ће се наставити и у наредном периоду.  

Дугорочна концепција просторног развоја градског подручја заснована је на наведеним 

полазиштима као и на дугорочним приоритетима будућег привредног, социјалног и демографског 

развоја, односно, приоритетима у уређењу и изградњи градског простора. 

Приоритети будућег развоја су:  

1) привредни развој и размештај индустрије, МСП и услуга: активирање и/или проширење 

привредно-индустријских зона на градском подручју, уз истовремено комунално опремање, 

решавање имовинско-правних односа, уређење простора, ради раста конкурентности привреде као 

и конкурентности градског простора на основама принципа одрживости; санација извора загађених 

вода, ваздуха и земљишта првенствено у комплексу РТБ Бор групе; рекултивација или санација 

деградираног земљишта; и побољшање саобраћајне инфраструктуре и веза са регионалним 

окружењем (путеви, железнице, робни терминали); 

2) спорт, туризам и рекреација: изградња спортских дворана у школама где не постоје и уређење 

терена за спорт у стамбеним насељима; и изградња 1-2 нова хотела; 

3) објекти са јавним функцијама: изградња нових основних школа и дечјих вртића у новим 

насељима (V и VI просторна целина); реконструкција старих школских објеката; и изградња 

објеката за социјално старање; 

4) саобраћај: изградња обилазнице државног пута ДП IБ-37 око Бора, изградња теретне 

саобраћајнице од новог пута Зајечера - Бор до индустријског комплекса РТБ Бор групе и аутобуске 

станице;  изградња деонице пута од градске магистрале (код пекаре) до новизграђене деонице 

пута првог реда ДП IБ-37 према Зајечару (привредна зона) и до пута према Слатини; изградња 

градске саобраћајнице првог реда од постојећег насеља „Бор 2“ до градске магистрале  у зони 

Брестовца; активирање постојећег аеродрома; реконструкција аутобуске станице; и изградња 

јавних  површина и објеката за паркирање и гаражирање; 

5) хидротехничка инфраструктура: развој водоводне мреже и њено проширење  према новим 

теренима предвиђеним за становање („Бор 2“) и привредним зонама; реконструкција градске 

канализације, изградња новог колектора и система за пречишћавање отпадних вода; 

6) енергетска мрежа: проширење електроенергетске и топловодне мреже на правцима 

планираног просторног ширења града; 

7) комунални објекти: проширење градског гробља и гробља у Брестовцу, решавање проблема 

одлагања комуналног отпада и проширење, уређење и опремање постојећих зелених пијаца; и 

8) животна средина: реализација Пројекта регионалног развоја Бора, Стратегије локалног 

одрживог развоја општине Бор, LEAP-a и других стратешких докумената у области животне 

средине; обезбеђење технолошке опреме ради контроле штетних утицаја на градску средину од 

великих загађивача; и ревитализација деградираног земљишта. 
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У наслеђеним деловима градског подручја са старијим грађевинским фондом предвиђа се 

побољшање функционалних и грађевинских карактеристика станова и пословног простора путем 

реконструкције, санације или пренамене објеката. У тим деловима градског подручја предвиђа се 

смањење броја станова (имајући у виду могуће смањење броја становника и домаћинстава) уз 

побољшање квалитета становања.  

2.2.4. Имплементација  Генералног  плана 

ОПШТЕ  ПРОПОЗИЦИЈЕ  

Планске концепције и пропозиције Генералног плана спроводе се: 

 применом утврђених критеријума, норматива и стандарда; 

 посредном применом планских решења, односно, уграђивањем утврђених циљева, решења и 
концепција у планове и програме развоја Општине, урбанистичке планове делова градског 
подручја, програме развоја РТБ Бор групе и појединих њених делова, у планове и програме 
развоја индустрије и МСП из других сектора, водопривреде, саобраћаја и других 
инфраструктурних система као и у друге програме, планове и пројекте који се доносе за градско 
подручје; 

 програмима уређења грађевинског земљишта; 

 програмима одрживог развоја градског подручја; 

 програмима интегралне заштите животне средине; 

 програмима рехабилитације и рекултивације деградираних површина; 

 програмима праћења (мониторинга) квалитета ваздуха, вода и земљишта; 

 санационим плановима у случају прекорачења прописаних нивоа емисије и деградације 
животне средине и др. 

У остваривању одредби Генералног плана непосредно се примењују одговарајући републички 

прописи, као и документи развоја из области просторног планирања и урбанизма, заштите животне 

средине, коришћења природних ресурса и из других сектора (рударства, енергетике, 

грађевинарства, пољопривреде, водопривреде, шумарства итд.). 

При изради планова и програма којим се спроводе планска решења и планске пропозиције, 

неопходна је оцена техничких и технолошких решења тих докумената са становишта економског, 

социјалног и еколошко- просторног физибилитета. Поред стандардне анализе трошкова и добити 

(C/B), неопходно је спроводити и тзв. анализе минималних трошковa (C/B, „cost-minimization 

analisis“), тј. истраживање варијантних решења за задате циљеве, са становишта имплицираних 

трошкова. 

Генерални план, као стратешки плански документ, према одредбама Закона о планирању и 

изградњи није предвиђен за директну примену, односно, на основу планских решења и пропозиција 

Генералног плана не могу се издавати локацијски услови и информације о локацији. 

ПРИОРИТЕТИ  У  ИЗРАДИ  ПЛАНСКИХ  ДОКУМЕНАТА  

1) Израда Плана генералне регулације градског подручја Бора 

У складу са обавезама утврђеним у Закону о планирању и изградњи и Одлуке о изради Плана 

генералне регулације, План генералне регулације се ради за цело градско подручје Бора с тим што 

ће се елаборирати по просторним целинама, односно, посебно за: 

 просторне целине I, II и III; 

 просторне целине IV и VI; 

 просторну целину V; и 

 просторну целину VII. 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ   РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКОГ НАСЕЉА   БОР  

- КОНЦЕПТУАЛНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД - 

 

 

17 

План генералне регулације биће заснован на планским решењима и пропозицијама Генералног 

плана у складу са одредбама Закона, подзаконских аката, техничким и другим нормативима.  

Према одредбама Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (члан 215) рок 

за доношење планова генералне регулације за седишта јединица локалне самоуправе је до краја 

2016. године. 

На основу планских решења и пропозиција Плана генералне регулације утврђених са елементима 

плана детаљне регулације могу се издавати локацијски услови и информације о локацији. 

За делове Планског подручја за које ће бити предвиђена измена и допуна постојећих или израда 

нових планова детаљне регулације, План генералне регулације утврђује само општа правила 

уређења и правила грађења која садрже програмске и просторне смернице за даљу разраду. 

За јужни део просторне целине VI (простор који је резервисан за постплански период) предвиђа се 

коришћење простора према садашњој намени (пољопривреда, одржавање објеката у постојећим 

стамбеним групацијама) и забрана изградње нових објеката до доношења одговарајућег планског 

документа (плана детаљне регулације и урбанистичког пројекта). 

Општинска управа Бор располаже следећом геодетском документацијом која може да се користи за 

израду Плана генералне регулације:  

1) ортофото подлоге резолуције 10 cm, за постојеће градско подручје у tif и ecw формату; 

2) ортофото подлоге резолуције до 40 cm за просторне целине V-део, VI и VII; 

3) дигитални катастар непокретности за обухват Генералног урбанистичког плана у размери 

1 : 1000 или 1 : 2 500; и 

4) топографско-катастарски планови за део просторне целине VI (Р - 1: 1 000) и део просторне 

целине VII (Р - 1: 2 500); и 

5) топографски план за постојеће градско подручје (површине око 550,00 ha) у размери 1: 1000.  

Потребно је да се приоритетно уради иновација и овера у РГЗ-у постојећих (старих) топографских и 

катастарско-топографских планова за део Планског подручја за које ће План генералне регулације 

утврдити правила уређења и правила грађења. 

2) Израда  планова  детаљне  регулације 

Приоритети у изради и доношењу планова детаљне регулације, урбанистичких пројеката и 

пројеката (пре)парцелације утврдиће се приликом доношења Плана генералне регулације за 
градско подручје Бора. 

У складу са пропозицијама Просторног плана општине Бор, предвиђа се доношење посебних 

планских докумената (планова детаљне регулације) за планиране инфраструктурне и комуналне 

објекте који се у целости или делимично налазе ван граница Генералног плана. То су: 

 обилазница државног пута ДП IБ-37 Селиште – Бор – Зајечар око Бора; 

 уређаји за пречишћавање отпадних вода са главним колекторима у сливу Борске реке; 

 уређаји за пречишћавање отпадних вода са главним колекторима у сливу Брестовачке реке; 

 санитарна депонија са трансфер станицом; и 

 сточна пијаца са ветеринарском станицом. 

Израда планова детаљне регулације, односно, правила уређења и правила грађења за 

инфраструктурне и комуналне објекте мора се синхронизовати са израдом одговарајуће студијске и 

техничке документације за те објекте. 
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Израда и доношење предвиђених планских докумената за делове градског подручја усклађиваће се 

са израдом и доношењем других планских докумената на подручју Општине према приоритетима 

утврђеним у Просторном плану подручја посебне намене Борско-мајданпечког рударског басена и 

Просторном плану општине Бор.   

Од посебног значаја за просторни развој градског подручја је израда и доношење одговарајућег 

планског документа за рударски и индустријско-металуршки комплекс РТБ Бор групе у Бору. 

3) Примена  постојећих  планских  докумената 

До доношења Плана генералне регулације градског подручја Бора примењиваће се урбанистички 

планови у целини или деловима у складу са Одлуком СО Бор из 2003. године – Одлука о примени 

урбанистичких планова донетих до ступања на снагу Закона о планирању и изградњи (Сл. лист 

општина, бр. 14/03): 

- Регулациони план МЗ „Север“, („Сл. лист општина“, бр. 13/99, 4/01 и 14/03); 

- Регулациони план МЗ „Стари центар“, („Сл. лист општина“, бр. 9/97 и 14/03); 

- Регулациони план МЗ „Старо и Ново Селиште“ („Сл. лист општина“, бр. 3/94, 17/95, 4/01 и 14/03); 

- Регулациони план „Секција 8“, („Сл. лист општина“, бр. 24/02 и 14/03); 

- Регулациони план МЗ „II km“ у захвату улице Николе Пашића, Аутобуске станице, железничке 
пруге и далековода, („Сл. лист општина“, бр. 10/89, 26/93 4/01 и 14/03); 

- Регулациони план IV МЗ фаза, („Сл. лист општина“, бр. 10/74, 4/01 и 14/03); 

- Регулациони план „Секција 3“ – Парк шума, („Сл. лист општина“, бр. 19/94, 4/01 и 14/03); 

- Регулациони план „Секција 7“, („Сл. лист општина“, бр. 22/94, 4/01 и 14/03); 

- Регулациони план „Секција 10“, („Сл. лист општина“, бр. 3/95, 4/01 и 14/03); 

- Регулациони план индивидуалног стамбеног насеља „Слога“, („Сл. лист општина“, бр. 23/91, 4/01 
и 14/03); 

- Регулациони план индивидуалног стамбеног насеља „Металург“, („Сл. лист општина“, бр. 33/93, 
4/01 и 14/03); 

- Генерални план са елементима регулационог плана коридора цевовода од изворишта „Мрљеш“ 
до резервоара „Топовске шупе“ – борска деоница („Сл. лист општина“, бр. 4/96 и 14/03); 

- Регулациони план Зоне сервиса на путу Бор – Слатина („Сл. лист општина“, бр. 1/84, 4/01 и 14/03); и 

- Регулациони план индустријског комплекса на VII km, („Сл. лист општина“, бр. 17/2//83, 4/01 и 
14/03). 

Након доношења Генералног плана у целини остају у примени и следећи планови детаљне 

регулације: 

- План детаљне регулације коридора далековода 2х110 kV између ТС „Бор 2“ и ТС „Бор 1“, на 
територији општине Бор („Сл. лист општине Бор“, број 2/14); и 

- План детаљне регулације регулације коридора далековода 110 kV између ТС „Бор 2“ и ТС 
„Зајечар 2“, деоница на територији општине Бор („Сл. лист општине Бор“, број 11/15). 

План детаљне регулације „Нови градски центар“ у Бору, („Сл. лист општина“, бр. 15/04) – 

примењује се део намењен вишепородичном становању до границе утврђене Генералним планом 

за допунски градски центар и јавне службе (здравствена установа, основна школа, дечија установа 

и др.).  

Доношењем Генералног плана ставља се ван снаге постојећи Генерални урбанистички план Бора 

(„Сл. лист општина“, бр. 6/82 и 14/03); 
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4) Приоритети  у  изради  развојне, студијске  и  техничке  документације 

Приоритети у изради нове или измени и допуни постојеће развојне, студијске и техничке 

документације за градско подручје Бора обухватају израду нових или измене и допуне постојећих 

докумената, а то су: 

 студије, програми и пројекти према приоритетима из планских докумената који се односе на 
подручје Општине, подручја посебне намене, региона и Републике; 

 Програм уређења и изградње градског подручја; 

 Програми развоја инфраструктурних система и комуналних делатности; 

 Програм одрживог развоја привреде; 

 Програм развоја јавних служби; 

 програми, акциони планови, LEAP и сл. у вези са управљањем животном средином; 

 техничка и студијска документација за инфраструктурне и комуналне објекте; и  

 други програми, студије и пројекти по потреби. 
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3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ  

РЕГУЛАЦИЈЕ 

Општи циљеви израде Плана генералне регулације су: 

 усклађивање економских, социјалних, технолошких, еколошких и просторних аспеката развоја 
Бора;  

 усклађивање стратешких и оперативних, дугорочних и краткорочних, националних и локалних 
потреба и интереса развоја; 

 обезбеђење услова за одрживи економски развој, развој производног комплекса Бор и других 
производних објеката, пословања и комерцијалних делатности, објеката у функцији 
пољопривредног развоја;  

 рационализација изградње и уређења градског подручја; 

 плански основ за реконструкцију и санацију делова града са старим грађевинским фондом; 

 просторни развој града на економски и еколошки повољним теренима; 

 утврђивање просторног и урбанистичког уређења, изградње, заштите и унапређења земљишта 

којим се обезбеђује очување природних и створених вредности, заштита животне средине 

квалитртнији услови живота, утврђивање површина јавне и осталих намена; 

 побољшање саобраћајне инфраструктуре; 

 унапређење комуналих објеката и других инфраструктурних система; 

 заштита и унапређење зелених површина, заштитног зеленила, развој простора за спорт и 

рекреацију, повећање и привлачности амбијента у складу са јавним вреднсотима и интересима 

градског подручја и др.  

Посебни циљеви израде Плана генералне регулације су: 

- усмеравање просторног ширења града према југу и југозападу на терене који су у еколошком 

погледу повољнији за становање и друге намене; 

- ограничење даље изградње у наслеђеном градском ткиву, што се првенствено односи на 

постојеће делове града закључно са „трећим километром“; 

- примена полицентричног капацитета у размештању централних градских функција и јавних 

садржаја; 

- ревитализација/обнова постојећих (запуштених) објеката, комплекса и блокова у централној зони 

Бора; 

- развој линеарног концепта размештаја услуга и пословања; 

- развој привредних активности (индустрије и пословања) на потезу према Метовници (Николичеву) 

и према Слатини; 

- реконструкција саобраћаног система на правцима просторног ширења града; 

- реконструкција и изградња осталих инфраструктурних и комуналних система у неопходном обиму; 

- решавање проблема контроле агресивних отпадних материја из погона РТБ Бор групе за прераду 

руде бакра; 

- обезбеђење локација за становање, јавне службе и развој привредних активности; 

- рекултивација деградираног просотра; 

- санација наслеђеног стамбеног фонда; и  

- реконструкција инфраструктурних и комуналних система.   
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4. ПРОСТОРНИ ОБУХВАТ И ПОДЕЛА НА ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ 

Просторни обухват Плана генералне регулације (у даљем тексту: Планско подручје) поклапа се са 

просторним обухватом ГУП-а Бора (1.337,90 ha) с тим што се правила уређења и правила грађења 

утврђују за грађевинско подручје (1.000,40 ha). 

Подручје Генералног плана подељено је на седам просторних целина које су на графичким 

прилозима означене римским бројевима (I–VII). Подела је заснована на анализи морфолошких 

карактеристика и наслеђене просторне структуре градског подручја, постојеће и планиране 

изграђености простора, броја становника, постојеће и планиране намене простора, доступности 

јавних служби, опремљености комерцијалним, комуналним и другим садржајима, постојеће поделе 

градског подручја на статистичке и пописне кругове и др., као и на процени могућности да се 

просторне целине до краја планског периода организују као месне заједнице.  

Опис  граница  просторних  целина 

Прва просторна целина обухвата површину од 76,00 ha у следећим границама: 

 западна, северна и источна граница поклапају се са границом Генералног плана; и 

 јужна граница идући од запада ка истоку представљена је потоком Огашу Борулуј до почетка 
улице Моше Пијаде, даље улицом Моше Пијаде све до раскрснице ове улице са улицом Николе 
Пашића, одатле прати улицу Николе Пашића све до тачке која се налази јужно од аутобуске 
станице, а у којој се додирују граница Генералног плана и ул. Николе Пашића. 

Друга просторна целина обухвата површину од  114,40 ha у следећим границама: 

 западна граница поклапа се са границом Генералног плана; 

 северна граница поклапа се са делом јужне границе 1. зоне, тј. представљена је потоком Огашу 
Борулуј све до улице Ђуре Ђаковића; 

 источна граница поклапа се са улицом Ђуре Ђаковића од потока Огашу Борулуј до ул. 3. 
октобар, надаље представљена је улицом 3. октобар све до последње зграде која се налази 
преко пута Основне школе „Душан Радовић“; и 

 јужна граница представљена је линијом која се у правцу југозапада пружа од кућног броја 64 у 
ул. 3. октобар до тачке која се налази 100 метара северно од кућног броја 39 у улици Хајдук 
Вељковој, одатле у правцу запад-северозапад све до границе Генералног плана. 

Трећа просторна целина обухвата површину од 116,60 ha  у следећим границама:   

 западна граница поклапа се са источном границом 2. Зоне, тј. представљена је улицама 3. 
октобар и Ђуре Ђаковића; 

 северна граница целине почиње у тачки у којој се спајају ул. Ђ. Ђаковића и поток Огашу Борулуј 
и представљена је ул. Моше Пијаде све до раскрснице са ул. Николе Пашића, надаље улицом 
Николе Пашића до улице Мајданпечке, улицом Мајданпечом до раскрснице са улицом Милана 
Васића – Перице; 

 источна граница пружа се границом Генералног плана све до места пресека Изворног потока са 
границом Генералног плана;  

 јужна граница од тачке Изворног потока и границе Генералног плана ка западу саобраћајницом у 
привредној зони до Зеленог булевара. 

Четврта просторна целина обухвата површину од 122,80 ha у следећим границама:   

 северна граница представљена је линијом која се пружа од места које је удаљено 100 метара у 
правцу севера од објекта са кућним бројем 39 у улици Хајдук Вељка све до објекта са кућним 
бројем 20 у улици Зелени булевар; 
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 источна граница од објекта са кућним бројем 20 у улици Зелени булевар представљена је 
улицом Зелени булевар, надаље улицом Николе Коперника све до градске пекаре; 

 јужна граница од градске пекаре до тачке додира са Кучајинским потоком; и 

 западна граница од додирне тачке у улици Николе Коперника и Кучајинског потока ка северу 
улицом Црновршких бригада до тромеђе целина 2, 4, и 6, тј. до тачке која се у правцу севера 
налази на удаљености од 100 метара од објекта са кућним бројем 39 у улици Хајдук Вељка.   

Пета просторна целина обухвата површину од 450,50 ha у следећим границама:   

 северна граница поклапа се са линијом која се од кућног броја 20 у улици Зелени булевар пружа 
у правцу истока до границе плана (поклапа се са јужном границом 3. Зоне), даље границом  
Генералног плана; 

 источна граница поклапа се са границом Генералног плана; 

 јужна граница поклапа се са границом Генералног плана; и  

 западна граница поклапа се са линијом која спаја тачку додира ушћа мањег потока у Кучајински 
поток са границом плана до тачке пресека улице Николе Коперника са Кучајинским потоком, 
надаље улицама Николе Коперника и Зелени булевар све до објекта са кућним бројем 20 у 
улици „Зелени булевар". 

Шеста просторна целина обухвата површину од 261,50 ha  у следећим границама:   

 северна, од тачке удаљене 100 метара од објекта са кућним бројем 39 у улици Хајдук Вељка у 
правцу севера пружа се ка западу све до границе Генералног плана; 

 источна, од тачке удаљене 100 метара од објеката са кућним бројем 39 у улици Хајдук Вељка 
представљена је линијом која се ка југу пружа улицом Црновршких бригада и Кучајинским 
потоком до тачке пресека тог потока са улицом Николе Коперника; 

 јужна, од пресека са улицом Николе Коперника наставља ка западу саобраћајницом – градском 
магистралом до границе Генералног плана; и 

 западна, поклапа се са границом Генералног плана. 

Седма просторна целина обухвата површину од 195,70 ha у следећим границама:   

 северна, се поклапа са градском магистралом, пружа се до тачке пресека магистрале и 
Кучајинског потока; 

 источна, од тачке пресека градске магистрале и Кучајинског потока иде тим потоком све до 
границе Генералног плана, надаље прати границу Генералног  плана; 

 јужна поклапа се са границом Генералног плана; и 

 западна поклапа се са границом Генералног плана. 
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Скица 1:  Грађевинско подручје Бора  - извод из Генералног урбанистичког плана Бора 
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5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПРОСТОРА, ПРЕДЛОГ 

ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И ПРОЦЕНА ОБИМА 

ИЗГРАДЊЕ 

5.1. ОРГАНИЗАЦИЈА  ПРОСТОРА, НАМЕНА  СА  БИЛАНСИМА  И  ОПШТИ УСЛОВИ  

  УРЕЂЕЊА  ПРОСТОРА 

С обзиром да Планским подручјем није обухваћен индустријски комплекс РТБ Бор групе то има за 

последицу да је шест од седам просторних целина намењено претежно становању. Само је у петој 

просторној целини становање заступљено у намени простора са свега 15% у односу на укупну 

површину просторне целине (око 30% је намењено зеленим и пољопривредним површинама, 33% 

привредним а преосталих 18% јавним, комуналним и осталим садржајима).  

Изградња и уређење простора у постојећој урбаној структури Бора (просторне целине I, II, III, IV и 

VII; делимично у просторним целинама V и VI) је у великој мери окончана па нису могуће 

радикалније интервенције у простору које би имале за последицу промену намене простора. У 

просторним целинама I, II и III предвиђена је санација и реконструкција појединих делова чиме се 

обезбеђује ревитализација старог грађевинског фонда чији резултат може бити пренамена 

појединачних објеката.  

Просторна целина IV изграђена је према одговарајућим планским докуменима, има добар распоред 

објеката са комфорним међупросторима, доста зелених површина и комплетно изграђеном 

инфраструктуром. У овој просторној целини се не предвиђа промена постојеће намене простора, 

осим на неколико локација где ће бити малих измена везаних за јавне намене и пословање. 

Просторна целина ће и даље бити намењена првенствено становању с обзиром да су ограничене 

могућности за прилагођавање постојећих стамбених објеката другим наменама. Комплементарне 

намене (за услуге, пословање, комерцијалне активности) могуће су само у делу вишепородичног 

становања поред Зеленог булевара.  

Намена простора у просторној целини V већим делом је детерминисана наслеђем из претходног 

периода и решењима из регулационих планова и урбанистичких пројеката за будуће намене. 

Предвиђено је проширење постојећих намена према будућим потребама и то: привредних зона, 

зона становања (у окружењу допунског центра) и новог гробља. Предвиђена је допуна саобраћајне 

мреже двема важним саобраћајницама и то: прва саобраћајница која повезује магистралу са 

државним путевима према Николичеву и према Слатини са везом до теретне железничке станице и 

друга која повезује индустријску зону РТБ Бор групе и централни део града са индустријском зоном 

у југоисточном делу градског подручја и планираним обилазницама државних путева. 

Просторна целина VI биће намењена породичном становању у делу који ће се реализовати у 

планском периоду са релативно пространим окућницама површине од 5 – 10 ари (изузетно до 15 

ари).  

За јужни део просторне целине VI процењено је да нема реалних изгледа да се планирана намена 

простора (допунски градски центар, јавне службе, пословање, породично и вишепородично 

становање и др.) реализује у планском периоду. Овај део просторне целине улази у границе 

грађевинског земљишта као резервисан простор за постплански период, али планирани садржаји 

не улазе у билансе за 2025. годину.  

Сценарио могућег динамичног привредног развоја Бора у наредном периоду као и потенцијално 

обимно пресељење становништва пред крај планског периода из зона будућих рударских активности 

(Кривељ, Брезоник, део МЗ „Север“, околина Аеродрома и др.)  и из руралниг подручја Општине и 

окружења - могу имати као последицу потребу повећаног обима изградње стамбених, јавних, 
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пословних и других објеката на градском подручју, што би створило услове да се део те изградње 

усмери и на резервисан простор у просторној целини VI пре 2025. године. 

Просторна целина VII обухвата (централно) насеље Брестовац где је претежна намена породично 

рурал -урбано становање мале густине. Постоји локални центар насеља, односно, месне заједнице 

са јавном наменом, сеоско гробље и део намењен пословању. Предвиђа се постепена промена 

типа становања у корист урбаног, проширење сеоског гробља, формирање парковске површине у 

центру насеља, формирање зоне пословања између гробља и градске магистрале и решавање 

проблема каналисања и пречишћавања отпадних вода у сливу Брестовачке реке.   
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Табела 1: Биланс намене простора за Планско  подручје 2015. и 2025. године (у hа) – Извод из Генералног плана 
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ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА  I  
2015 76,4 25,5 7,6 5,4 2,8    4,6 7,9  0,3 0,8 0,9 18,9 1,7 

2025 76,4 23,1 7,6 5,4 2,8    4,6 7,9  0,3 0,8 0,9 21,3 1,7 

ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА II  
2015 114,4 42,3 13,6 0,03     0,9 9,5 3,2    43,5 1,3 

2025 114,4 42,3 13,6 0,03     0,9 9,5 3,8   0,0 44,3 0,0 

ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА III  
2015 116,6 2,1 31,4 6,1 1,2 2,0  16,4 8,2 11,9 4,2 0,5  7,5 25,0  

2025 116,6 0,4 35,0 6,1 1,2 2,0  13,6 8,5 16,1 4,0 0,5  10,9 18,2  

ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА IV  
2015 122,8 39,1 17,9 11,6     5,3 13,6    11,2 21,7 2,4 

2025 122,8 40,5 17,9 13,6     6,9 13,9 1,7   11,2 17,1  

ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА V  
2015 450,5 35,1 11,1 2,5 10,7 5,1 28,7 40,1 5,3 27,4 12,9 0,3  2,1 213,7 55,5 

2025 450,5 49,1 19,5 11,1 16,1 5,1 67,6 82,3 3,8 34,0 15,6 0,3  7,3 123,1 15,6 

ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА VI 

2015 261,4 37,9  0,3 0,7 1,1   1,2 12,3     50,5 
157,

2 

2025 170,9 107,6  0,3 0,7 1,1   1,3 14,3 0,5 1,4  1,7 29,3 12,6 

постплан*. 90,4 24,2 23,8 15,2     2,6 1,3 3,1 0,7  8,2 11,3  

ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА VII 
2013 195,5 77,0  1,2 2,5    1,7 11,7 0,8  0,2 0,3 38,6 61,6 

2025 195,7 77,0  1,2 3,3    2,9 11,7 0,8  0,2 1,1 46,9 50,6 

УКУПНО  ПОДРУЧЈЕ  
ГЕНЕРАЛНОГ  ПЛАНА 

2015 1337,6 259,0 81,6 27,1 18,0 8,3 28,7 56,5 27,2 94,3 21,2 1,1 1,0 21,9 411,9 
279,

7 

2025 1247,2 340,0 93,6 37,8 24,1 8,3 67,6 95,9 29,0 107,4 26,4 2,5 1,0 33,1 300,1 80,5 

постплан. 1337,6 364,2 117,4 53,0 24,1 8,3 67,6 95,9 31,6 108,7 29,5 3,1 1,0 41,3 311,4 80,5 

* Површина резервисана за постплански период 
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Табела  2: Основна (претежна) и комплементарна (допунска) намена – Извод из Генералног плана 

                    Комплементарна 

намена 

 

 Основна        намена 

1. 2. 3. 4. 5. 6 7. 8 9. 10. 11. 12. 13. 14. Намене 

1. Градски центри  + - + - + + + + + + - - +  

2. Јавне службе +  + + - -  + + + + - - +  

3. Породично становање - +    + + + + + + - -  могуће: у оквиру 

стамбене целине (14) у 

окућници,  МСП (5) 

4. Вишепородично становање + +   - + + + + + + - -  могуће у оквиру 

стамбене целине (14) 

5. Индустрија, МСП, сервиси - - - -  + - + + + -  + - могуће у ванградском 

 подручју (12) 

6. Комерцијалне услуге, пословање - - + + +  + + + + + - - +  

7. Туризам, спорт и рекреација + + + + - +  + + + + - - +  

8. Саобраћај + + + + + + +  + + + - -  могуће у оквиру терминала 

(14) 

9. Хидротехн. инфраструктура + + + + + + + +  + + - + +  

10. Енергетика, телекомуникације + + + + + + + + +  + - + +  

11. Градско зеленило + + + + - + +  + +  - - +  

12. Пољопривреда и шуме - - - - + - - + - - -  -  могуће везано за 

локацију локалитета (14) 

13. Комунални објекти и површине - - - - + - - + + + - -  -  
14. Споменичке и амбијенталне 

       целине 
+ + + + + + + + + + + - -   

+ предвиђена комплементарна (допунска) намена 

-  није предвиђена комплементарна (допунска) намена 

 могућа је комплементарна намена мањег обима (породично-вишепородично становање) или само један део комплементарне намене (пешачки 
саобраћај у градском зеленилу, спортски објекти у школама и др.) 

 

Постојеће градско подручје (просторне целине I – IV) највећим делом је изграђено и у том делу су 

ограничене могућности за нову изградњу али постоје услови за ограничену пренамену простора. 

Наслеђена намена простора остаје и у новом планском периоду са мањим локалним 

интервенцијама. 

У просторној целини V предвиђено је проширење привредне зоне као и површина намењених 

пословању и становању.  

У просторној целини VI предвиђа се знатно повећање површина намењених становању и лоцирању 

нових јавних садржаја. 

У просторној целини VII не планира се значајнија промена намене простора, осим постепеног 

претварања дела руралног у урбано становање. 

5.2. ОСНОВНЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ  И  ПЛАНСКЕ  СМЕРНИЦЕ  ЗА  УРЕЂЕЊЕ  

ПРОСТОРНИХ  ЦЕЛИНА 

Прва просторна целина обухвата пословне, јавне и стамбене објекте који су већим делом 

изграђени после II светског рата као и стамбене објекте (тзв. „рудничке колоније“) који су грађени у 

првој половини XX века. Предвиђа се санација наслеђеног стамбеног фонда уз побољшање 

квалитета становања и структуре станова у корист вишесобних станова. Могућа је пренамена 

приземља стамбених објеката за пословне намене. Веома су ограничене могућности за изградњу 

нових објеката.  

У овој просторној целини налази се значајан део централних и јавних градских садржаја, пословних 

и услужних објеката. Предвиђа се санација већине ових објеката а дугорочно гледано и пресељење 

дела објеката на повољније локације (болница, пословање и др.). Планира се изградња нове зграде 
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окружног/општинског суда и зграде са пословним простором за организације цивилног друштва, 

стручне, професионалне и друге асоцијације (путем реконструкције централног градског подручја).  

Друга просторна целина је највећим делом намењена становању и садржи стамбени фонд који је 

грађен после II светског рата, осим објеката тзв. „рудничке колоније“ који су из ранијег периода. 

Предвиђа се санација и реконструкција постојећег стамбеног фонда. Не предвиђа се заузимање 

нових површина за потребе изградње нових стамбених објеката. Простор за централне садржаје за 

потребе месне заједнице обезбедиће се кроз поступак урбане реконструкције.  

Трећа просторна целина обухвата стамбени фонд који је изграђен у различитим периодима 

просторног развоја града као и већи део објеката са јавним функцијама. Предвиђа се санација и 

реконструкција наслеђеног стамбеног фонда као и пренамена приземља стамбених објеката који се 

налазе поред главних саобраћајних магистрала у комплементарне садржаје, као и изградња 

стамбених објеката у категорији социјалног и субвенционисаног становања. Објекти са јавним 

функцијама су највећим делом у добром стању па постоји ограничена потреба за санацијом и 

реконструкцијом. Предвиђа се првенствено реконструкција дела мешовите привредно-стамбене 

зоне и спортског комплекса (стадиона) који се налазе у југоисточном делу ове просторне целине.  

Четврта просторна целина обухвата два формирана стамбена насеља: „Металург“ с породичним 

стамбеним зградама и стамбено насеље на „IV километру“ са плански изграђеним стамбеним 

целинама са вишепородичним и породичним зградама и породичним групацијама (низовима). 

Стамбени фонд је новијег датума па се не предвиђа санација или реконструкција.  

У овој Просторној целини у принципу се не предвиђа изградња нових стамбених објеката. Објекти 

са јавним функцијама (школе, вртић, дом здравља) су новијег датума па није потребна санација или 

реконструкција. По потреби, у приземљима вишепородичних стамбених зграда може се путем 

адаптације обезбедити пренамена за потребе администрације, пословања и услуга првенствено у 

делу поред Зеленог булевара. У породичним зградама могуће је организовати породични бизнис. 

Пета просторна целина је делимично изграђена и обухвата две стамбене групације и градски 

спортски центар као и површине намењене индустрији, пословању, комуналним (гробље) и 

инфраструктурним објектима (ТС и др.). Део насеља са вишепородичним стамбеним зградама је 

изграђен у последњих 20 година. Предвиђено је ширење насеља према југу и југозападу. 

Резервисана је површина за секундарни градски центар, пословне, верске, здравствене и социјалне 

објекте, дечији вртић, проширење зелене пијаце и јавно паркиралиште као и терени за спорт на 

јужном ободу насеља. Поред будуће градске магистрале (улице Николе Коперника) у зони око 

постојеће пекаре предвиђена је површина за породично становање. Стамбено насеље поред пута 

за Слатину са породичним зградама нема услова за просторно ширење па је потребно само 

довршити комунално уређење насеља. 

У овој просторној целини је предвиђено проширење постојећих површина намењених индустрији, 

складиштима, пословању и услугама. Предвиђено је, такође, проширење постојећег гробља. 

Формирање сточне пијаце са ветеринарском станицом планирано је ван границе Планског подручја 

за које ће услови уређења бити утврђени у посебном планском документу. Постојећи градски 

спортско-рекрациони центар на „IV километру“ захтева додатно уређење.  

Шеста просторна целина резервисана је за просторно ширење града у планском периоду до 2025. 

године са резервацијом простора, односно, просторним капацитетом који омогућује развој града и у 

постпланском периоду. 

У централном (јужном) делу просторне целине предвиђено је вишепородично становање, а у 

северном и западном делу просторне целине породично становање. Поред становања, у овој 

просторној целини резервисан је простор за нови универзитетски, медицински  и социјални центар, 
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основну школу и дечији вртић, за допунски (секундарни) градски центар, центар месне заједнице и 

за пословање. Јужни део просторне целине резервисан је за постплански период. У северном делу 

просторне целине предвиђено је породично становање, од чега је мања целина предвиђена за 

породично становање са већим окућницама (10 - 15 ари). 

Јужна експозиција и благи нагиби терена, заклоњеност у односу на изворе загађења животне 

средине и добра саобраћајна доступност чине ову просторну целину веома погодном за становање, 

здравствене и образовне функције. 

Седма просторна целина обухвата подручје насеља Брестовац, односно, централни део насеља 

на подручју КО Брестовац, који се налази јужно од будуће градске магистрале (улице Николе 

Коперника).  

Ова просторна целина има урбано-рурални карактер с обзиром да се део домаћинстава бави 

пољопривредом, па многа кућишта, поред стамбених, имају и економске објекте намењене 

пољопривреди. У делу насеља нагиб терена је релативно велики, што изградњу на тим теренима 

чини нерационалном, док на теренима са блажим нагибом (у долини Брестовачке реке) има 

могућности за формирање нових грађевинских парцела.  

У централном делу насеља постоји православна црква као и објекти са јавним функцијама (школа, 

месна заједница, спортски терени) који захтевају санационе радове. Предвиђа се изградња дечијег 

вртића и нових парковских површина у централном делу насеља.  

У делу насеља поред будуће градске магистрале предвиђа се локација за пословање као и 

проширење постојећег гробља.  

Иако је ово полуурбано насеље било и у границама постојећег Генералног урбанистичког плана, 

постојала је дилема да ли треба да буде обухваћено новим Генералним планом. Општина је 

одлучила да ово насеље уђе у градско подручје Бора4 и да се на преосталом подручју КО 

Брестовац формирају два посебна урбана туристичка насеља (Брестовачка бања и Борско језеро). 

Подручје КО Брестовац и КО Бор 2 које није обухваћено границом Генералног плана. Рурални 

део КО Брестовац и КО Бор где се налазе мање групације стамбених и викенд кућа уређиваће се 

према општим правилима уређења и правилима грађења која су утврђена у Просторном плану 

општине Бор. Правила за уређење и изградњу туристичких комплекса Брестовачка бања (заједно са 

насељем Бањско поље), Борско језеро и Црни врх као и приградског насеља Брезоник биће 

утврђена у плановима генералне регулације који ће се доносити према приоритетима Просторног 

плана општине Бор и Просторног плана подручја посебне намене Борско-мајданпечког рударског 

басена. 

Концепција развоја и размештаја градских центара Бора има у виду следећа полазишта: 

 задржавање садашњег градског центра као главног центра уз неопходну реконструкцију и 
санацију; 

 развој једног допунског (секундарног) градског центра у планском периоду на „четвртом 
километру“ у просторној целини V; 

 развој другог допунског (секундарног) градског центра у постпланском периоду у новом насељу 
„Бор 2“ у просторној целини VI; 

 уређење центара месних заједница путем реконструкције постојећих у наслеђеној урбаној 
структури (просторне целине I - IV и VI и VII) и изградње нових центара месних заједница у 
склопу планираних допунских градских центара (просторне целине V и VI) и  

                                                      
4 Одлука о изради Генералног урбанистичког плана Бора (Сл. лист општине Бор, бр. 3/10) и Одлука о Просторном плану општине Бор 

(Сл. лист општине Бор, бр. 2/14 и 3/14). 
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 санација постојећих и изградња нових објеката јавних служби (здравство, образовање, дечја 
заштита) на локацијама које се по правилу не налазе у ужој зони градских центара. 

Стање објекта садашњег градског центра је такво да је неопходна темељна санација и 

реконструкција готово свих објеката, са изузетком Дома културе (и Музеја рударства у истом 

објекту). С друге стране, повећане потребе за простором (пре свега у административном блоку) и 

ограничене просторне могућности постојеће локације упућују на неопходност доградње-надградње 

постојећих објеката и евентуалну изградњу нових. Притом, треба водити рачуна да изградња нових 

објеката несме да иде на рачун уређених површина централног градског парка. Слободни 

(отворени) простори за одмор, шетњу и рекреацију везани су првенствено за градски парк. Мање 

пешачке оазе могу се обезбедити на Тргу ослобођења и између административног блока и зграде 

бившег хотела „Србија“. Повремено коришћење улице Моше Пијаде као пешачке зоне у време 

викенда и празника ће се наставити и у наредном периоду  али не треба рачунати са могућносшћу 

трајног искључивања колског саобраћаја у овој улици.  

Локација новог допунског градског центра одређена је у складу са решењима у постојећем 

регулационом плану и урбанистичком пројекту. У непосредној близини те локације у претходном 

периоду изграђен је спортско-рекреациони центар, део медицинског центра (Дом здравља) и 

средњошколски центар.  

На новој локацији предвиђа се изградња, односно, формирање: 

 пословно-комерцијалног комплекса (трговина, туризам, угоститељство, банке, агенције, тржница 
- проширење постојеће пијаце, пословање, менаџмент компанија и др.); 

 административних, културних и уметничких садржаја; 

 садржаја из области здравства и социјале заштите; 

 терена за спорт и рекреацију; 

 нове основне школе и дечијег вртића, 

 комплекса верских објеката различитих конфесија и 

 других садржаја. 

Део наведених садржаја ће се реализовати у приземљу постојећих и новоизграђених  

вишепородичних стамбених објеката.  

Подела градског подручја на седам просторних целина у Генералном плану имала је у виду 

могућност да се у току спровођења Генералног плана изврши реорганизација мреже постојећих 

месних заједница и њихов број сведе на седам у обухвату планираних седам просторних целина. 

Оквирни садржај центара месних заједница по правилу обухвата: друштвене просторије савета 

месне заједнице, основну школу и дечији вртић, спортске терене (и објекте), одређене врсте 

комерцијалних услуга и сл.  

У наслеђеној градској структури није могуће обезбедити простор на једном месту за све ове јавне 

садржаје, поготово што већ постоје одређени објекти и површине за ту намену. Постојећи центри 

месних заједница биће у функцији до (евентуалне) реорганизације месних заједница према 

формираним просторним целинама. Након тога постојећа мрежа центра месних заједница 

прилагодиће се новој организацији. 

У просторним целинама V и VI садржаји центара месних заједница уклопиће се у будуће садржаје 

и просторну организацију (нових) допунских градских центара. 

У просторној целини VII, поред санације постојећих објеката са јавном наменом, у зони центра 

насеља предвиђа се изградња дечијег вртића, уређење парка и адаптација приземља 

вишепородичних зграда за одређене намене услуга. 
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Део централних садржаја, првенствено у области услуга, пословања и комерцијалне активности, 

већ се спонтано формира у окружењу улица Моше Пијаде, Николе Пашића и Зеленог булевара у 

зонама вишепородчног становања. Тај тренд ће се наставити с обзиром на удаљеност главног 

градског центра од планираних допунских центара и имајући у виду планску пропозицију о 

комплеметарним наменама, пре свега, у стамбеним зонама. Одређени садржаји услуга (трговина, 

угоститељство, занати, сервиси и сл.) мањег обима формираће се на погодним локацијама у 

стамбеним зонама у просторним целинама IV, VI и VII које су удаљене од допунских центара и 

зона услуга поред главних комуникација. 

5.3. ИЗГРАЂЕНОСТ  ГРАДСКОГ  ПРОСТОРА 

Планирано грађевинско земљиште (према Генералном плану) обухвата површину од 1.000,40 ha.  

Табела 3:  Планирано грађевинско земљиште у односу на Планско подручјe 

Просторне целине 
Планско подручје Грађевинско земљиште 

ha % ha % 

ПРОСТОРНА  ЦЕЛИНА  I 76.4 5,71 53.6 70,1 

ПРОСТОРНА  ЦЕЛИНА II 114.4 8,55 75.6 66,1 

ПРОСТОРНА  ЦЕЛИНА III 116.6 8,72 105.6 90,6 

ПРОСТОРНА  ЦЕЛИНА IV 122.8 9,18 114.6 93,3 

ПРОСТОРНА  ЦЕЛИНА V 450.5 33,67 325.9 72,4 

ПРОСТОРНА  ЦЕЛИНА VI 261.5 19,55 220.9 84,5 

ПРОСТОРНА  ЦЕЛИНА VII 195.7 14,55 104.2 53,2 

УКУПНО: 1337.9 100,0 1000.4 74,8 

Планирано јавно грађевинско земљиште обухвата површину од 233.4 ha и односи се на површине 

од јавног интереса као што су: јавне службе (администрација, образовање, здравство, дечја и 

социјална заштита, култура, спорт и др.), саобраћајна и друга инфраструктура, градско зеленило, 

комунални објекти и др.  

Табела 4: Преглед планираног јавног грађевинског земљишта  

Просторне целине 

Укупно грађевинско 
земљиште 

Јавно грађевинско земљиште 

ha % ha % 

ПРОСТОРНА  ЦЕЛИНА  I 53.6 5,4 17.0 31,7 

ПРОСТОРНА  ЦЕЛИНА II 75.6 7,6 9.5 12,6 

ПРОСТОРНА  ЦЕЛИНА III 105.6 10,6 36.3 34,4 

ПРОСТОРНА  ЦЕЛИНА IV 114.6 11,5 36.7 32,0 

ПРОСТОРНА  ЦЕЛИНА V 325.9 32,6 73.6 22,6 

ПРОСТОРНА  ЦЕЛИНА VI 220.9 22,1 46.4 21,0 

ПРОСТОРНА  ЦЕЛИНА VII 104.2 10,4 17.3 16,6 

УКУПНО: 1000,4 100,0 233.4 23,3 

Постојећа изграђеност простора у просторним целинама I, II и III je релативно висока нарочито у 

зони градског центра и делу вишепородичног становања. 

С обзиром на постојећу изграђеност простора, за планску реконструкцију и уређење главног 

градског центра треба рачунати са индексом изграђености 3,5–4 и степеном (процентом) заузетости 

земљишта до 80% у обрачун се не укључује површина централног градског парка. 

За допунски градски центар у просторној целини V предвиђа се индекс изграђености у 

комерцијалном делу 3–3,5, а проценат заузетости 60–70% и у зони јавних служби 2–2,5, а проценат 

заузетости земљишта 30–40%. 
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За допунски градски центар у просторној целини VI предвиђа се индекс изграђености око 3 а 

проценат заузетости земљишта око 60%. 

Спратност вишепородичног становања се креће од П до П +11 и заузима већи део стамбених зона у 

овим просторним целинама. Наслеђене стмбене зграде из „рудничке колоније“ су најчешће 

приземне, грађене су у релативно густом распореду па је и ту заузетост земљишта релативно 

висока (око 40-50%, код вишеспратних објеката 50-70%). С обзиром да се на овим просторима у 

принципу не планира изградња нових објеката већ сам урбана реконструкција, израђеност простора 

остаће и у народном периоду приближно иста као постојећа. 

У осталим просторним целинама (IV, V, VI и VII) изграђеност простора је мала, нарочито у 

просторним целинама V, VI и VII где има доста незаузетог простора. У просторној целини IV већи 

део стамбене зоне је намењен породичном становању са релативно просторним окућницама (5 –10 

ари). Зона вишепородичног становања укључујући индивидуалне групације-низове (величина 

парцеле 2,5–3,5 ара) има, такође, доста слободног простора и блоковског зеленила па је и ту 

заузетост земљишта релативно мала (30-40%). С обзиром да се у овај просторној целини планира 

минимална нова изградња, изграђеност простора ће остати и у планском периоду релативно мала.  

Будућа изградња планира се првенствено у просторним целинама V и VI и то у зонама допунских 

центара и вишепородичног становања са индексом изграђености око 3 и процентом заузетости 

земљишта од 50-70%, а у зонама са породичном изградњом са окућницама од 5 – 10 ари, осим у 

делу где су предвиђене окућнице од 10-15 ари (просторна целина VI).  

Просторна целина VII (Брестовац) ће задржати и даље релативно ниску изграђеност простора. 

Проценат заузетости земљишта је сличан као у другим зонама породичног становања (20-40%). 

Окућнице у централном делу насеља су веома мале (3-4 ара). У периферним деловима насеља 

окућнице су знатно веће па је просечна величина окућнице на нивоу насеља 6–7 ари. Облик 

становања ће се постепено трансформисати од руралног према урбаном. 

Табела 5:  Оријентациона спратност стамбених и пословних објеката у Бору 

Просторна 
целина 

Спратност објеката 

Вишепородично становање Породично становање 

I П+ П+1, П+2, П+3, П+4, П+5, П+8 П, П+1, П+2 

II П+П+2, П+3, П+4, П+5, П+7, П+11 П, П+1, П+2 

III П+1, П+2, П+3, П+4, П+5, П+7, П+8 П, П+1, П+2 

IV П+4, П+5, П+6, П+8 П, П+1, П+2 

V П+4 + Пк П, П+1, П+2 

VI П+4+Пк П, П+1, П+2 

VII П +2 П, П+1, П+2 

5.4. ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈА, ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ПРОСТОРА ПО ОБЛАСТИМА 

5.4.1. Становништво, јавне  службе  и  становање 

Приоритетне активности у подршци демографског развоја усмерене су на одржавање биолошке 

виталности и задржавање младог (радноспособног, фертилног) становништва. Подршка ће се 

заснивати на следећим активностима: 

 изради и спровођењу посебних економских и социјалних програма, прилагођени појединим 
циљним групама, што се нарочито односи на: младе људе, било да су већ ушли у радни 
контингент или су на прагу уласка и млађе жене као носиоце популационе репродукције;  

 изгради и доследном спровођењу целисходне и флексибилне политике за стимулисање 
повратка младог становништва (са школовања у земљи или иностранству) и њиховог што лакшег 
укључивања у друштвени и економски живот завичаја; и   
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 укључивању становништва у програме професионалног оспособљавања (квалификовање, 
преквалификовање, усавршавање) и институционалног јачања ових услуга. 

Приоритети у области предшколске заштите деце су:  

 уређење локације и израда пројектне документације за изградњу вртића у зони првог допунског 

градског центра (просторне целине V);  

 обезбеђивање услова за укључивање деце са развојним тешкоћама у предшколске установе – 

уклањање просторних препрека за кретање деце у инвалидским колицима или слабије покретне 

деце, обезбеђивање специјализованог превоза од куће до школе; и  

 смањивање административних и урбанистичких препрека за коришћење монтажних објеката и 

закупљивање простора/објеката у приватној својини за ове потребе. 

Приоритети у области основног образовања су: 

 одржавање, обнова и реконструкција објеката основних школа, завршетак изградње 

фискултурне сале у ОШ „С.Миљковић“ у Брестовцу; 

 уклањање просторних препрека за несметано кретање и коришћење простора школе за ученике 

са сметњама у кретању; и 

 планирање повећања простора у објектима основних школа због: (1) очекиваног повећања броја 

запослених, нарочито жена, што ће повећати потребу за целодневном наставом, усклађеном са 

радним временом родитеља; и (2) ниских расположивих просторних капацитета у основним 

школама (испод стандардних 6 m2 по ученику, за рад у једној смени. 

Приоритети у области средњег образовања су: 

 одржавање постојећих објеката; 

 повећање доступности средњих школа за ученике из сеоских насеља, односно повећање 

садашњих смештајних капацитета (50 места у оквиру студентског центра „Бор“), припрема 

документације и уређење локације за изградњу интерната/ђачког дома; и 

 усклађивање програма средњих школа са приоритетним развојним правцима – школовање 

дефицитарног кадра. 

Приоритети у области здравствене и социјалне заштите су: 

 одржавање, обнова и санација објекта Дома здравља и завршетак радова (адаптације у 

поткровљу и изградње новог вешераја) у Општој болници; 

 подстицање приватне иницијативе у области здравствене заштите кроз: (1) умрежавање 

приватних амбуланти и клиника у систем здравствене заштите; и (2) увођење ваучера за 

плаћање здравствених услуга по основу здравственог осигурања и за услуге у приватном 

сектору; 

 конципирање и остваривање приоритетних програма за збрињавање и заштиту старих и 

немоћних лица, на комерцијалној и непрофитној основи у оквиру трећег сектора (непрофитне 

организације, хуманитарне организације, невладине организације итд.); и 

 подршка локалним заједницама да обезбеде адекватан простор (у месним заједницама) и 

финансирају иницијалне пројекте у области социјалне и здравствене заштите, организовања 

образних и културних радионица, волонтерски рад и подстицање различитих видова 

интергенерацијске и унутаргенерацијске комуникације, солидарности и подршке. 
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Приоритети у области културе су: 

 изградња нових или адаптација постојећих објеката са садржајима из области културе, 

уметности и науке у допунским градским центрима и центрима месних заједница; и 

 одржавање објекта Дома културе, адаптација и санација Центра за културу. 

Приоритети у области цивилног сектора су:  

 обезбеђивање подршке организовању активности невладиних организација, удружења грађана, 

алтернативних културних покрета и сл. и 

 обезбеђивање простора који ће користити невладине и друге организације под повољним, 

некомерцијалним условима; модалитети изградње, закупа, финансирања, власничког статуса, 

уређења и одржавања тих простора се дефинишу по потреби и спразумно између актера који 

учествују у организацији активности 

У области становања и стамбене изградње на Планском подручју приоритети су: 

 уређење локација за нову стамбену изградњу (просторне целине V и VI);  

 санација и унапређење квалитета становања у постојећем стамбеном фонду;  

 побољшање услова становања ромског и другог сиромашног становништва кроз наменске 
програме изградње и/или реконструкције стамбених јединица или активирања ненастањених и 
напуштених станова; и 

 контрола нове изградње, нарочито у погледу поштовања минималних стандарда квалитета 
изградње (и становања), односно диференцираних стандарда и типологије становања у 
појединим просторним целинама/подцелинама.  

5.4.2. Привредни  развој  и  размештај  индустрије, МСП  и  услуга   

Приоритети привредног развоја и размештаја индустрије, МСП и услуга су:  

 реализација планираног инвестиционог циклуса РТБ Бор групе на основама образаца одрживог 
развоја: а) интегрисани развој од примарне производње руде до производње финалних 
производа од бакра (укључујући hi-tech производе); б) у примарној производњи – проширење 
експлоатације руда бакра и флотације В.Кривељ, Церово, Борска река, в) у преради руда – 
модернизација и ревитализација Топионице, изградња фабрике сумпорне киселине, флотације 
шљаке, постројења за пречишћавање отпадних вода и др.; 

 активирање нових просторних модела привредно-индустријске инфраструктуре (привредна зона, 
индустријска зона, технолошки/индустријски парк, иновациони центар, пословни инкубатор и др.), 
као и комплетирање инфраструктуре локалитета за производне и услужне привредне садржаје, 
ради раста привредне конкурентности и конкурентности простора града Бора на основама 
принципа одрживости; 

 уређење мешовитих привредних зона на подручју града Бора: (а) утврђивање оквирне 
просторно-програмске оријентације, (б) инфраструктурно и комунално опремање зона 
недостајућим инсталацијама и објектима, (в) решавање имовинско-правних односа и 
(г) парцелација земљишта;  

 примена активних мера заштите животне средине и реализација пројекта „Bor Regional 
Development Project“, уз санацију постојећих извора емисија загађујућих материја; и 

 ревитализација дела постојећих напуштених објеката привредних комплекса.  
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5.4.3. Туризам, спорт, рекреација, градско зеленило  и  пољопривреда 

Приоритети просторног развоја туризма, рекреације и спорта на градском подручју Бора у 

средњорочном периоду су: 

 обнова и модернизација постојећих и изградња нових објеката туристичког смештаја; 

 обнова и уређење постојећих садржаја рекреације и спорта у Бору; 

 израда и спровођење програма развоја пословног, конгресног и манифестационог туризма у 
Бору; 

 увођење нових спортова и организовање интензивнијег коришћења спортских и рекреативних 
садржаја; 

 уређење спортско-рекреативног коридора Бор–Борско језеро–Црни врх; и  

 институционално организовање субјеката туристичког развоја, формирање информационе 
основе, установљење концепта интегралне понуде, организовање промоције и пропаганде 
туристичке понуде Бора и околине. 

Приритети заштите природе, градског зеленила и предела су: 

 санација неуређених и деградираних простора;  

 подизање нових парковских и других зелених површина (скверова, мањих зелених површина); 

 реконструкција постојећих парковских површина; и 

 израда информационе основе за систем зелених површина – катастра зелених површина.  

Приоритети у коришћењу пољопривредног и шумског земљишта су: 

 израда и доношење програма поправки свих пољопривредних земљишта која су оштећена 
сумпор-диоксидом, као и угрожена ерозијом, применом неадекватне агротехнике (смањење 
нивоа органских материја, салинизација, сабијање и сл.), присуством опасних и штетних 
материја у земљишту и води за наводњавање, одливом течног стајњака са сточарских фарми, 
неадекватним руковањем агрохемикалијама и сл.; 

 подизање заштитних шума на прикладним локацијама;  

 обезбеђење подршке из буџетских средстава и претприступних програма EU (IPA) за 
кофинансирање улагања у пројектовање и оснивање плантажа за производњу биогорива на 
градском и ванградском подручју, у складу с поставкама Националне стратегије за укључивање 
Републике Србије у механизам чистог развоја; и 

 иницирање активности за формирање јавних градских башти на државном пољопривредном 
земљишту.  

5.4.4. Саобраћајна  инфраструктура  

Приоритети у развоју саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре су: 

 израда планске, студијске и техничке документације за обилазницу државног пута ДП IБ-37; 

 израда планске и техничке документације за планиране нове саобраћајнице на подручју 
Генералног плана; 

 изградња јавних паркиралишта и јавних гаража; 

 реконструкција постојећих градских саобраћајница; и 

 реконструкција аутобуске станице у централној зони Бора. 
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5.4.5. Хидротехничка  инфраструктура    

Приоритети у развоју хидротехничке инфраструктуре су: 

 реконструкција мреже у Борском водоводу, како би се губици свели на мање од 20% и увођење 
мониторинга водовода у реалном времену у циљу оптималног управљања системима и контроле 
губитака;  

 завршетак израде пројектне документације за брану Боговина, како би изградња почела око 
2018. године, с обзиром на значај те акумулације за будуће снабдевање Бора пијаћом водом; 

 заштитита четири наведене групе изворишта у оквиру Борског подсистема у складу са 
Правилником о заштити изворишта („Сл. гласник РС“ 92/08). То подразумева: успостављање 
прописаних зона заштите око свих већ ангажованих изворишта (Злот–Селиште, Злот–село, 
Сурдуп, Кривељ) и будућа акумулација „Боговина“ на Црном Тимоку); 

 спровођење управљачких мера да се прекине досадашња пракса надекспоатације изворишта и 
да се низводно од свих водозахвата обезбеди прописани гарантовани еколошки протоци у 
складу са методиком ГЕП која је разрађена за хидролошке услове у Србији (Водопривреда, N0 
255-257, 2012); 

 изградња постројења за пречишћавање индустријских отпадних вода из погона РТБ Бор групе; 

 приоритетна реконструкција/поправка постојећег главног колектора и изградња новог тунела за 
евакуацију отпадних и атмосферских вода из Бора; током реконструкције извршити сапарацију 
отпадних и атмосферских вода; и  

 изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Бору и Брестовцу, посебно, решавање 
одвода и пречишћавање отпадних вода из насеља Брестовачка бања, Бањско поље, Борско 
језеро, „Бор 2“ и „Металург“. 

5.4.6. Енергетика, телекомуникације и комунални објекти 

Приоритетне активности на Планском подручју у области енергетске инфраструктуре  су: 

 ревитализација и модернизација електроенергетске мреже и инфраструктуре; 

 у ТС 400/110 kV Бор 2 замена трансформатора од 150 МVА са 300 МVА због старости; 

 реконструкција далековода 14711 и 148/ 1 по траси и изградња ДВ 2x110 kV Бор1 - Бор 2; 

 повећање инсталисане снаге у ТС 110/35 kV „Бор 1“ са постојећих 2х31,5 MVA на 2х63 MVA; 

 проширење постројења 35 kV у ТС 110/35 kV „Бор 1“  за четири водне ћелије; 

 повећање инсталисане снаге у ТС 35/10 kV „Бор 2“ на 2х12,5 MVA и проширење 10 kV построје-
ње за четири водне ћелије; 

 даља доградња топлификационог система Бора  изградњом нових вреловода; 

 топлификација МЗ „Бор 2“ изградњом локалне котларнице која би користила течно гориво;  

 реконструкција и проширивање капацитета котларнице у МЗ „Бањско Поље“;   и 

 израда Студије гасификације и почетак изградње гасификационог система Бора; 

У области  телекомуникација основни приоритети су: 

 изградња магистралног оптичког кабла од Бора до Зајечара; 

 доградња ТК канализације; 

 реконструкција и доградња месне мреже; 

 примена оптичких каблова у месној мрежи; и 

 изградња свих чворишта по плану „Телекома Србија“. 
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У поштанском саобраћају приоритет је увођење нових услуга посебно у области електронског 

пословања.  

Ефикасније управљање комуналним отпадом, одржавање гробаља и пијачних простора 

оствариваће се спровођењем следећих приоритета: 
1) управљање комуналним и опасним отпадом: 

 решавање проблема сакупљања, рециклаже, уништавања и депоновања отпада за цело 
Планско подручје; 

 повезивање у регионални систем управљања отпадом, евакуацијом отпада са територије 
Општине на регионалну санитарну депонију за Тимочки регион (Халово 2, или алтернативна 
локација); 

 развој подсистема раздвојеног сакупљања отпада са примарним раздвајањем материјала из 
отпада на месту настајања; 

 санација постојећег градског сметлишта и његово затварање са рекултивацијом земљишта и 
одређивањем нове намене простора (изградња трансфер станице и санитарне градске 
депоније); и 

 развијање и реализација посебног програма обуке, образовања и јачања јавне свести за 
решавање проблема отпада; 

2) управљање гробљима: 

 проширење капацитета постојећих гробаља у Бору и Брестовцу и утврђивање надлежности 
ЈП 3. октобар за гробље у Брестовцу; 

 утврђивање нових локација за сточна гробља ван градског подручја и одговарајуће 
инфраструктурно опремање; и 

 утврђивање локације и изградња гробља за кућне љубимце; и 

3) управљање пијацама: 

 изградња сточне пијаце, 

 реконструкција постојећих зелених пијаца и пијачних простора;  и 

 решавање саобраћајне регулације у околини пијаца. 

5.4.7. Заштита простора 

Приоритети и мере за имплементацију у области заштите животне средине су: 

 доследна примена Акционог плана за смањење загађења ваздуха одобреног од стране 
Министарства за животну средину и просторно планирање Републике Србије; 

 предузимање мера на спречавању еколошких хазарда; 

 набавка два преносна уређаја за мерење концентрација сумпор-диоксида на Планском подручју; 

 реконструкција система за третман отпадних гасова; 

 ревизија ЛЕАП-а; и 

 рекултивација деградираних површина на Планском подручју и у окружењу.  

Приоритети у заштити и уређењу НКД на градском подручју Бора су: 

 спровођење истраживања и израда студије о евидентираним добрима и добрима потенцијалним 
за евидентирање од стране надлежног Завода за заштиту споменика културе; 

 проглашење НКД у поступку заштите, увођење евидентираних добара у поступак заштите и 
евидентирање потенцијалних добара;  

 израда и спровођење програма и планова ургентне и приоритетне конзервације, рестаурације и 
уређења откривених најугроженијих културних добара у организацији надлежног Завода; 
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 успостављање систематске проспекције, истраживања, уређења и презентације културних 
добара; 

 уређење проглашеног археолошког налазишта „Кучајна“ за јавну презентацију; 

 уређење проглашених споменика културе – зграде Технолошког факултета и амбијената 
споменика изгинулим српским и француским војницима од 1912-1918. и Петру Радовановићу за 
јавну презентацију;  и 

 обнова и уређење у изворном облику проглашених меморијалних споменика.  
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6. ОКВИРНИ УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА БУДУЋИ РАЗВОЈ И 

УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКОГ ПОДРУЧЈА 

6.1. СТАНОВНИШТВО 

Демографске пројекције из ГУП-а  Бора урађене су у две варијанте за цело градско подручје и за 

просторне целине. 

Табела 6:  Процена  броја  становника  и  домаћинстава 

Подручје 

Б Р О Ј    С Т А Н О В Н И К А  Б Р О Ј    Д О М А Ћ И Н С Т А В А  

Попис Процена 2025. Попис Процена 2025. 

2002 2011  I варијанта II варијанта 2002 2011 I варијанта II варијанта 

Подручје Генералног плана 39.768 34.357 34.970 40.030 14.106 12.489 12.940 14.600  

I Просторна  целина 4.844 4.169 3.660 3.850 1.767 1.522 1.410 1.480  

II Просторна  целина 8.566 7.238 6.460 6.650 2.995 2.618 2.490 2.590  

III Просторна  целина 10.086 8.504 7.400 7.720 3.939 3.380 3.020 3.090  

IV Просторна  целина 8.859 7.641 7.910 8.420 3.029 2.700 2.920 3.100  

V Просторна  целина 4.592 4.235 5.470 7.980 1.487 1.429 1.790 2.660  

VI Просторна  целина-део 1.153 1.102 2.640 3.520 352 356 850 1.090 

VII Просторна  целина 1.668 1.468 1.430 1.890 537 484 460 590  

Пoстojeћa стaрoснa структурa je још увек пoвoљнa с aспeктa рaђaњa, штo уз прeтпoстaвку 

смиривања емиграција, као и очекиваног развоја даје услове за задржавање и досељавање младог 

становништва, а тиме и успоравање процеса старења (Табела 6). Нa крajу плaнскoг пeриoдa (2025) 

становништво старије од 65 година ће учествовати са око 17%, а младо становништво (до 19 

година) са око 19%, у укупном становништву. 

6.2. ОБЈЕКТИ ЈАВНИХ СЛУЖБИ 

Активности и просторни размештај објеката јавних служби организују се/усмеравају према критеријуму 

уједначавања просторне доступности и квалитета услуга. 

Планским решењем постојећи капацитети се задржавају, уз унапређење организације рада, увођење нових 

модалитета рада и унапређење и опремање објеката. 

Пожељна форма трансформације објеката јавних служби јесте промена намене једног типа јавних услуг а и 
дуги, уз задржавање јавне својине земљишта. 

Планом се резервишу две локације за развој јавних служби  - допунски центри у просторној целини V за 

плански период, и у просторној целини VI, за постпланкси период. Нормативи за изгрдњу објеката јавних 
служби по врстама дати су у Табели 7. 

Табела 7: Оквирни  нормативи у изградњи објеката јавних служби  

ПРЕДШКОЛСКА ЗАШТИТА 

Капацитет Маx 270 деце 

Објекат – БРГП  6,5 – 7,5 m
2
/детету 

Комплекс  20 – 25 m
2
/детету 

Спратност П + 1 

Паркинг место 1 Пм/100 m
 2
 БГРП 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

Капацитет 24 одељења (око 600 ученика) 

Објекат – БРГП  6,5 – 7,5 m
2
/ученику 

Комплекс  20 – 25 m
2
/ученику 

Спратност П + 2 (П +3) 

Паркинг место за 10% запослених 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ  

Објекат – БРГП  10 – 12 m
2
/детету 

Комплекс  15 – 30 m
2
/детету 

Спратност П + 3 

Паркинг место 1 Пм/100 м
2
 БГРП 

ЂАЧКИ/УЧЕНИЧКИ  ДОМ 

Објекат – БРГП  20 m
2
/ученику 
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Комплекс  25 m
2
/ученику 

Спратност П + 2  (П + 3) 

ВИШЕ  И ВИСОКО  ОБРАЗОВАЊЕ 

Објекат – БРГП  14 – 18  m
2
/студенту 

Комплекс  25-40 m
2
/студенту 

ЗДРАВСТВЕНА  ЗАШТИТА  

- Примарна   

Објекат – БРГП  0,003 – 0,09 m
2
/становнику гравитирајућег подручја 

Комплекс  0,05 – 0,12 m
2
/ становнику гравитирајућег подручја 

Спратност П + 2 (П + 3) 

Паркинг место за 20-25% запослених 

- Стационарн и специјализована здравствена заштита 

Објекат – БРГП  25-40 м
2
/болничкој постељи 

9-12 бол.постеља на 1000 становника 

Комплекс  80 – 150 м
2
/болничкој постељи 

Спратност Спратност и припадајуће земљите условљени су просторно-програмским факторима и 
потебама 

Паркинг место За 4-6 бол. постеља 

Зеленило 60% укупне површине 

СОЦИЈАЛН  ЗАШТИТА  

- Домови социјалне заштите 

Објекат – БРГП  20 – 25 m
2
/кориснику 

Комплекс  40 – 50 m
2
/ кориснику 

Спратност  

Пунктови социјалне заштите  

Објекат – БРГП  3 m
2
/кориснику 

Комплекс  5 m
2
/ кориснику 

Спратност П – П + 3 

AДМИНИСТРАЦИЈА  И  УПРАВА 

Објекат – БРГП  20-30 m
2
/по запосленом 

Паркинг место 1 паркинг место на 5-7 запослених (на 40-60 м
2
 простора) 

6.3. СТАНОВАЊЕ 

У просторним целинама I – III je висок ниво изграђености и у том делу градског подручја нема 

слободног простора за нову стамбену изградњу. Просторна целина IV је, такође, у целости 

изграђена мада са мањим нивом изграђенсоти/заузетости простора. За потребе повећања 

стамбених капацитета – изградњу стамбених објеката, породичног и вишепородичног типа, 

резервисане су површине у просторним целинама V и VI.  

Посматрано у односу на укупан биланс, површине са претежном наменом становања ће заузимати 

укупно 433,8 ha (32,4% од укупне површине Плана генералне регулације), што у односу на постојеће 

стање представља повећање за 93,2 ha.  

У оквиру свих просторних целина дефинисане су зоне становања према планираним густинама 

насељености и типу становања (Табеле 8, 9 и 10).  

Према нето густини насељености (број становника у односу на површине са претежном наменом 

становање, без саобраћаја и других намена) заступљене су: зоне становања малих густина до 

150 ст/ha и зоне становања средњих густина 150-300 ст/ha. 

Зоне становања малих густина заузимаће око 340 ha (или 78,4% површина са претежном наменом 

становања). Заступљено је у свим просторним целинама и са значајним разликама у погледу густина 

насељености. Најмање просечне нето густине насељености су у просторним целинама VI и VII (33 и 

25 ст/ha). У просторним целинама IV и V просечне нето густине насељености се крећу од 50 ст/ha 

(просторна целина V) до 83 ст/ha (просторна целина IV), односно, просечне нето густине становања 

16 и 20 станова/стамбених јединица по хектару. Највеће нето густине насељености имају просторне 

целине I и II (96 и 93 ст/ha), односно, 43 и 41 станова по хектару, и за разлику од осталих целина 

обухватају и вишепородично становање (зоне рудничке колоније).  
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Становање средњих густина заузимаће око 94 hа, односно око 22% од укупних површина са 

претежном наменом становање. Заступљено је у свим просторним целинама, осим у целинама VI и 

VII. Просечне нето густина насељености крећу се од око 200 ст/hа у просторној целини I до око 300 

ст/hа у просторним целинама IV и V. Просечне нето густине становања су у распону од 68 и 79 

станова/ха (просторне целине I и II), 105 и 111 станова/hа (III и V) до 118 станова/hа у просторној 

целини IV. 

Према типу становања издвајају се зоне вишепородичног и породичног становања. Зоне 

вишепородичног становања заузимаће око 128 ha (30% површина са претежном наменом 

становања), а породично становање око 306 ha. У просторнoj целине III, заступљено је искључиво 

вишепородично становање, доминира у просторној целини I (72% од укупне намене са претежним 

становањем), око 54% у просторној целини II, а најмање учешће овог типа становања је у просторим 

целинама IV и V (35% и 28%). У просторним целинама VI и VII заступљено је искључиво породично 

становање (у просторној целини VII – Брестовац постоје 2 стамбена објекта вишепородичног 

становања).  

Изградња нових стамбених капацитета планира се првенствено у просторним целинама V и VI.  

У просторној целини V резервисано је 22,4 ha, од тога 8,4 ha за вишепородично становање и 14 ha 

за породично становање. Зона вишепородичног становања је у наставку стамбеног блока Новог 

градског центра, са планираним нето густинама насељености од 300 ст/ha и објектима спратности 

П+4+Пк. У зони породичног становања планира је густина од 40 ст/ha и парцелама од 5-10 ари. 

У просторној целини VI за нову стамбену изградњу резервисано је 69,7 ha и то само за породично 

становање на парцелама површине 5-10 ари и нето густинама насељености од 36 ст/ha. У делу ове 

зоне издвојена је целина (23,4 ha) за становање вишег стандарда окућнице – парцеле површине 10-

15 ари, нето густине насељености 33 ст/ha. 

Табела 8:   Породично и вишепородично становање 

Просторн
е  целине 

Укупна 
стамбена 

површина ( ha) 

Вишепородично становање Породично становање 

постојеће планирано 
постпланск

ипериод 
постојеће планирано 

постплански 
период 

пост. план. ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

  I 33,1 30,7 24,6 74,3 22,2 72,3     8,5 25,7 8,5 27,7     

 II 55,9 55,9 30,2 54,0 30,2 54,0     25,7 46,0 25,7 46,0     

III 33,5 35,4 33,1 98,8 35,0 98,9     0,4 1,2 0,4 1,1     

IV 57,0 58,4 20,5 36,0 20,5 35,1     36,5 64,0 37,9 64,9     

V 46,2 68,6 11,1 24,0 19,5 28,4     35,1 76,0 49,1 71,6     

VI - део 37,9 107,6   0,0   0,0 23,8 53,7 37,9 100,0 107,6 100,0 15,2 46,3 

VII 77,0 77,0 0,2 0,3 0,2 0,3     76,8 99,7 76,8 99,7     

УКУПНО 
ГУП 

340,6 433,6 119,7 35,1 127,6 29,4 23,8 7,0 220,9 64,9 306,0 70,6 15,2 4,5 

Табела 9:   Нето густина насељености (становника/ha) 

Просторне  
целине 

Укупна 
стамбена 

површина (ha) 

Број 
становника 

Становање средњих густина Становање малих густина 

постојеће планирано постојеће планирано 

пост. план. 2011 2025 ha ст/ ha ha ст/ ha ha ст/ ha ha ст/ ha 

  I 33,1 30,7 4169 3850 7,6 219 7,6 215 25,5 98 23,1 96 

 II 55,9 55,9 7238 6650 13,6 205 13,6 200 42,3 105 42,3 93 

III 33,5 35,4 8504 7720 31,4 267 35,0 221 2,1 64 0,4 0 

IV 57,0 58,4 7641 8430 17,9 251 17,9 283 39,1 80 40,5 83 

V 46,2 68,6 4235 7970 11,1 275 19,5 286 35,1 34 49,1 49 

VI - део 37,9 107,6 1102 3520         37,9 29 107,6 33 

VII 77,0 77,0 1468 1890         77,0 19 77,0 25 

УКУПНО  
ГУП 

340,6 433,6 34357 40030 81,6 250 93,6 243 259,0 54 340,0 51 
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Табела 10:  Нето густина становања (стан/ha) 

Просторне  
целине 

Укупна стамбена 
површина ( ha) 

Становање средњих густина Становање малих густина 

постојеће планирано постојеће планирано 

постојеће планирано 
број 

станова 
стан/ха 

број 
станова 

стан/ха 
број 

станова 
стан/ха 

број 
станова 

стан/ха 

  I 33,1 30,7 528 69 520 68 1337 52 995 43 

 II 55,9 55,9 1195 88 1070 79 1883 45 1740 41 

III 33,5 35,4 3972 126 3890 111 20 10 2 5 

IV 57,0 58,4 2111 118 2111 118 810 21 823 20 

V 46,2 68,6 1177 106 2050 105 455 13 790 16 

VI - део 37,9 107,6         424 11 1260 12 

VII 77,0 77,0         618 8 630 8 

УКУПНО 
ГУП 

340,6 433,6 8983 110 9641 103 5547 21 6240 18 
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Скица 2: Густина насељености  
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6.4. ТУРИЗАМ, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 

У планираној намени простора за плански период предвиђени су следећи садржаји хотелског 

смештаја: 1) постојећи хотел „Србија“ у старом градском центру (уз реконструкцију у стандарду од 

најмање 3*, у просторној целини  I, на парцели површине 0,3 ha); 2) реконструкција самачког хотела 

(за комерцијални смештај у стандарду од најмање 3*, у просторној целини III, на парцели површине 

0,54 ha); 3) постојећи хотел „Албо“ у Новом градском центру (у просторној целини V, на парцели 

површине 0,3 ha); 4) планирани нови хотел са 3* или 4* у просторној целини VI (на парцели 

површине 1,37 ha). У резервисаном простору за постплански период у оквиру просторне целине VI 

предвиђена је изградња још једног хотела са 3* или 4* на парцели површине 0,76 ha. 

Предвиђени су следећи спортски и спортско-рекреативни комплекси: 1) постојећи главни спортски 

комплекс Спортски центар „Бор“ уз нови градски центар у просторној целини V (на постојећој 

парцели површине од 13,7 ha); 2) постојећи спортски комплекс Градског стрелишта у просторној 

целини II (на парцели површине од 3,3 ha) са проширењем за терминале планинара/трекера, јахача, 

планинских бициклиста и др. (на парцели површине од 0,6 ha); 3) постојећи фудбалски комплекс у 

просторној целини III (стадион РФК „Бор“, на парцели површине од 4,2 ha); 4)  постојећи фудбалски 

терен у просторној целини VII (на парцели површине 0,8 ha); 5) планирани спортско-рекреативни 

комплекс уз Зоо-врт у просторној целини IV (на парцели површине 1,6 ha); 6) планирани спортско-

рекреативни комплекс у просторној целини V (на новој локацији површине од 2,6 ha) и 7) планирани 

спортско-рекреативни комплекс у просторној целини VI (за постплански период, на парцели 

површине 3,1 ha).  

За континуално повезивање зелених и спортско-рекреативних комплекса на градском  подручју 

предвиђене су, такође, пешачке и бициклистичке стазе, саобраћајнице са дрворедима и др. У 

функцији непосредне рекреације локалног становништва биће обновљени постојећи и изграђени 

нови спортско-рекреативни садржаји у склопу месних заједница и већих стамбених блокова – 

углавном терени малих спортова и дечија игралишта у локалном зеленилу. 

Општи услови организације и уређења туристичких смештајних локалитета односе се на локације 

бившег хотела „Србија“, постојећег новог хотела „Албо“, постојећег самачког хотела, планираних 

хотела у просторној целини VI и коначишта у оквиру старог и новог градског центра и на другим 

местима. 

6.5. УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

Приликом формирања нових парковских површина на локалитетима у просторним целинама III и V 

посебну пажњу обратити на композицију објеката, платоа и засада, трасирања стаза као и 

компоновању свих осталих елемената. Приликом израде планске и пројектне документације 

обезбедити најмање 25% отворених простора и предвидети места за миран одмор и шетњу (53-

63%), спорт (15-20%), дечија игралишта (7-12%) и економски део (2%). Однос величина 

функционалних зона може да се мења у зависности од величине парка. Главни део парка треба 

издвојити за стварање зоне мирног одмора и шетње. Ове просторе обогатити скулптурама, 

фонтанама и цветним аранжманима. Стазе и платое решавати применом декоративних мозаичних 

орнамената изведеним од разноврсног грађевинског материјала (коцке, плоче, бехатон елементи, 

камене плоче, обојени ливени бетон и др.). Јавну расвету прилагодити потребама корисника 

зелених и слободних простора.. 

Зелене површине у оквиру вишепородичног становања заштити уз обогаћивање постојећег фонда 

зеленила новим врстама а где је то могуће и пратећим садржајима. За компактне стамбене блокове 

мин 10% површине парцеле мора остати незастрто приликом реконструкције. Код нових стамбених 

насеља важно је фукционално расчлањивање слободних простора.  
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Неопходно је сачувати постојеће линијско зеленило. Заштити све дрвореде уз могућност подизања 

нових дуж пешачких зона као и приликом изградње нових или реконструкције постојећих улица. 

Приликом подизања нових улица неопходнпо је предвидети размак између грађевинских линија 

минимално 12m. У случају да је размак ужи, могу се подизати дрвореди само на сунчаној страни или 

дрвеће заменити одговарајућим шибљем однегованим као високостаблашице. Садити дрвеће са 

правим деблом висине 2,5-3 m, најмање 2 m од ивице коловоза. Размак међу стаблима у дрвореду 

оквирно износи 6-12m што ће зависити од пречника и висине крошње, облика и величине корена, 

потреба за сунцем или засеном и  профила улице.  

Предвиђени су заштитни појаси зеленила у оквиру привредних зона, ширине 30- 50 m. Линијско 

зеленило је функционално и просторно повезано са саобраћајницом и служи за заштиту од буке, 

ветра, прашине и гасова.  

У оквиру противпожарних простора није допуштена садња четинарских врста. У оквиру зоне самих 

комплекса неопходно је приликом израде пројектне документације омогућити изолацију зеленилом 

главних административних и јавних објеката, главних пешачких стаза и успостављање одговарајуће 

просторне композиције.  

За парковску површину у центру Брестовца предиђено је проширење, а приликом израде пројектне 

документације предвидети реконструкцију постојеће вегетације и застора и обезбеђење услова за 

одмор одраслих и игру деце.  

Планирана заступљеност јавних зелених површина у граду: 

- велике зелене површине (паркови, парк шуме)...............................8-10 m2/ст, 

- тргови, скверови, пешачке зоне.........................................................1,5 m2/ст, 

- зеленило стамбених суседстава........................................................4 m2/ст, 

- тампон и заштитно зеленило..............................................................5 m2/ст, и 

- тргови, скверови, пешачке зоне..........................................................1,5 m2/ст. 

6.6. ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И АМБИЈЕНТАЛНИХ ЦЕЛИНА 

Планска решења заштите природе, градског зеленила и предела подразумевају заштиту постојећих 

зелених површина – система зелених површина и њихово повезивање, допуњавање новим и 

интегрисање са осталим зеленим површинама изван граница грађевинског земљишта као и са 

локалитетима извана граница ПГР-а који су због својих природних одлика стављени под заштиту, 

односно, издвојени и идентификовани као потенцијални простори за заштиту. Интегрална заштита 
природе, градског зеленила и предела засниваће ће се на: 

 умрежавању заштићених природних добара и вредних просторних целина на подручју Општине 
и њиховог интегрисања са системом зелених површина градског подручја Бора; и 

 интеграцији мера заштите природе, система зелених површина и животне средине.  

Покренути истраживања којима би се утвдили и идентификовали простори са природним 

карактеристикама, односно, простори који би имали својства природног добра. То се посебно 

односи на амбијенталне целине, а о испуњености услова за заштиту може се говорити тек на основу 

истраживања и оцена. Уважавајући основне планске пропозције и актуелно стање у граду, 

Генералним планом се идентификују и издвајају зелене амбијенталне целине које захтевају посебну 

заштиту: 

 зелене површине дуж Зеленог булевара (МЗ „Слога“ и „Младост“) које садрже и пешачки 
саобраћај – укупна површина под зеленилом је 8.000m2; поред дрвореда, карактеристично за 
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овај простор јесте импровизовани музеј на отвореном са машинама и другом рударском 
опремом5; 

 дрвореди кестена у улицама Ђорђа Вајферта и Божина Јовановића; заједно са дрворедима у 
улицама Зелени булевар и Моша Пијаде чине „зелену трансверзалу“ и представљају значајан 
природан ресусрс; и 

 стабло секвоје – које се налази у Месној заједници „Младост“, (просторна целина IV), испод 
улице 3. 0ктобра, представља посебан феномен. 

6.7. УРЕЂЕЊЕ  ПРИВРЕДНИХ  ЗОНА 

Услови уређења браунфилд локалитета 

Специфичности планирања поновног реактивирања запуштених и/или руинираних индустријских 

локација, подразумева синхронизацију разних планских и секторских активности, разграничење 

надлежности, усклађивања у имплементацији предвиђених решења и низ других мера. Њихова 

„обнова“ је суштински део процеса повишавања конкурентности градова и простора. Истовремено, 

због снажног испољавања тржишних механизама у алокацији потенцијалних нових привредних 

локалитета са једне стране, и сложености „рециклирања“ и скупих улагања у локалитете 

браунфилда са друге стране, процес транзиције у нашој средини додатно компликује њихово 

реактивирање. Најчешћи облик њихове „обнове“ јесте кроз процес приватизације друштвених 

предузећа, посебно оних на атрактивним градским локацијама, са руинираним објектима и 

капацитетима, ниском вредношћу имовине, мањим бројем запослених и др. Овакве локације имају 

значајан потенцијал за „саморазвој“ и обично су атрактивне за приватне инвеститоре (пре свега због 

положаја, доступности, разних погодности и могућих пословних ефеката, и сл.). Поред поменутих 

„меких“ браунфилда, присутни су и типови локалитета који, поред погодности, имају и знатна 

ограничења која могу да их учине мање атрактивним и ефикасним у односу на претходну групацију. 

Посебно значајан облик „тврдих“ локалитета браунфилда чине запуштени и девастирани простори 

који обилују бројним локационим, инфраструктурним, еколошким, техничким, својинским и другим 

проблемима и чије активирање/ промена у продуктивнију намену, подразумева велика улагања. За 

овакве локалитете приватни инвеститори углавном нису заинтересовани, јер велике инвестиције, 

дуготрајан и компликован процес решавања појединих проблема и реализације чине их 

непривлачним за улагања. Њихово реактивирање захтева обавезно учешће јавног сектора, посебно 

у погледу њиховог деконтаминирања, рушења постојећих капацитета, евентуалног расељавања, 

опремања новом инфраструктуром, регулисања својинских односа и питања евентуалне 

реституције, и тд. Због наведених проблема, општа је оцена да је због значајних ограничења и цене 

њиховог реактивирања, у будућности извеснији тренд изградње нових привредних објеката на 

слободним локацијама урбане периферије.  

Услови уређења нових привредних зона 

Услови коришћења, уређења и заштите простора за лоцирање нових привредних погона су: 

 изградња нових и модернизација постојећих привредних капацитета уз уважавање мера заштите 
животне средине у складу са важећим прописима; 

 уређење и реконструкција напуштених објеката индустријског или рудничког круга уз промену 
намене за друге привредне активности и пословање; 

                                                      
5 Постоје захтеви у јавности Бора да се ови експонати врате у централни парк поред Музеја рударства. 
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 пречишћавање загађених отпадних технолошких вода пре улива у водотоке; депоновање 
неорганског индустријског отпада на одговарајући начин, као и третман/прерада органског 
отпада у складу са условима заштите животне срeдине; 

 усмеравање локација малих погона/МСП према зонама намењеним пословању или становању у 
складу са просторним могућностима парцела (величина, индекс изграђености, индекс 
заузетости, веза на јавни пут, инфраструктура); технолошки процес ових капацитета не сме да 
има негативне утицаје на животну средину насеља, заштићена културна добра, као ни на 
функционисање инфраструктуре и јавних служби; 

 индекси изграђености парцела су 2,5–3,0, а проценат заузетости 40–60%; 

 опремање привредних објеката инфраструктурним садржајима (водоснабдевање, одвођења 
отпадних вода, приступни пут, електроенергетске и ТТ мреже); 

 паркирање на властитој парцели ради спречавања загушења, коришћења јавних површина и 
угрожавања суседства и животне средине; 

 обезбеђење манипулативног простора и складишта за оне привредне делатности и МСП које имају 
веће транспортне захтеве, материјалне инпуте (сировине, материјали) и готове производе; и 

 обавезно ограђивање парцеле.    

6.8.  УРЕЂЕЊЕ  ГРАДСКИХ  САОБРАЋАЈНИЦА 

Услови за уређење и изградњу државних јавних путева на подручју Генералног плана (и окружењу) 

засновани су на смерницама из услова ЈП „Путеви Србије“ бр. 953-8379/13-1 од 17.06.2013. године и 

бр. 953 - 2057/14-1 од  04.02.2014. године, односно одредбама Закона о јавним путевима. 

На основу Закона о јавним путевима (члан 29. и 30.) за трасе постојећих и планираних јавних 

путева, утврђени су: 

 заштитни појас пута ширине 20 m за државни пут I реда  10 m за државни пут II реда и 5 m за 
општински пут; и 

 појас контролисане изградње – пружа се од границе ужег - непосредног заштитног појаса у ширини 
од  20 m за државне путеве I реда, 10 m за државни пут II реда и 5 m за јавни општински пут. 

Оријентациона ширина појаса регулације износи за: 

 државни пут I реда ширине око 25 m; 

 државни пут II реда ширине око 20 m; и 

 општински пут ширине око 10 m. 

Сходно члану 28. Закона о јавним путевима у заштитном појасу поред јавног пута, забрањена је 

изградња грађевинских или других објеката, као и постављање постројења, уређаја и инсталација, 

осим изградње саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја и 

инсталација који служе потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу. У заштитном појасу је 

дозвољена изградња, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и 

сл., као и постављање телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. 

У заштитном појасу са директним приступом на државни пут дозвољена је изградња саобраћајних 

површина пратећих садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја и инсталација који служе 

потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу, сходно члану 28. Закона о јавним путевима („Сл. 

Гласник РС“ бр. 101/05 и 93/12).    

Ширина коловоза на државним путевима IБ реда ван насеља је минимално 7,70 m (укључујући 

ивичне траке од 2 x 0,35 m), а на постојећим и планираним државним путевима II реда је минимално 

7,10 m (укључујући ивичне траке од 2 x 0,30 m).  
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За потребе даље планске разраде саобраћајницa које чине основну уличну мрежу дају се 

програмски елементи и пројектни услови6. 

Табела 11: Програмски елементи  

Показатељ 

Примарне саобраћајнице 
Интерне 

саобраћајнице 

Градска 
магистрала/булевар 

Улица I реда Улица  II реда 
(сабирне и приступне 

улице) 

Рачунска брзина (km/č) 110 – (50)* 100 - (40)* 80 -  (40)* 80 - (40), ≤ 30 

Тип раскрснице/ 
Светлосна саобраћајна 
сигнализација 
(семафор) 

површинска/ 
обавезно 

површинска/ 
обавезно 

површинска/зависно 
од доминантног 
саобраћајног тока 

површинска/ у случају 
побољшања 
безбедно-сти (школе 
и сл.) 

Паркирање у 
попречном профилу 

нема/ није пожељно 
нема/ није пожељно 
– изван коловоза 

изван коловоза/ 
изузетно у 
попречном профилу 

сабирне улице – 
доминантно изван 
коловоза 
приступне улице – на 
коловозу 

Посебне траке за 
аутобусе/нише за 
стајалишта 

Посебне траке – у случају 
када проток општег 
саобраћаја омета редовно 
одвијање јавног аутобуског 
превоза 
Нише за стајалишта - 
обавезно 

Посебне траке – 
пожељне (у случају 
описаном за ГМ) 
Нише за стајалишта 
– у случају када може 
да дође до 
озбиљнијег ометања 
протока  

Посебне траке – 
пожељне (у случају 
описаном за ГМ) 
Нише за стајалишта 
– у случају када 
може да дође до 
озбиљнијег ометања 
протока 

Сабирне улице 
Нише за стајалишта - 
у случају када може 
да дође до 
озбиљнијег ометања 
протока 

* напомена: Програмски елементи у загради могу се користити у изузетним околностима 

Табела 12:  Гранични пројектни услови  

Показатељ 

Примарне саобраћајнице Интерне саобраћајнице 

Градска магистрала/  
булевар 

Улица I реда Улица  II реда (сабирне и приступне улице) 

Број саобраћајних трака 
по смеру 

3 (2) 2 (1) 2 (1) 
1/ по потреби саобраћајнице 
могу бити једносмерне 

Минимална ширина 
саобраћајних трака (m) 

3,50 3,50 (3,00) 3,00 (2,75) 3,00 (2,75) 

Средња разделна трака  
потребна уколико услови 
дозвољавају 

нема нема - 

Зауставна трака 
потребна уколико услови 
дозвољавају 

нема нема - 

Трака за паркирање нема нема 
изузетно уколико 
услови дозвољавају 

сабирне улице – изузетно 
уколико услови дозвољавају 

Максимални подужни 
нагиб  

5 % (6%) 6% (8%) 7% (10%) 10% (14%) 

Минимални радијус 
хоризонталне кривине (m) 

600 – (75) 450 – (50) 250 – (50) 
сабирне улице – 205 – (50) 
приступне улице – услов 
проходности 

* напомена: Пројектни услови у загради могу се користити у изузетним околностима 

Станице за снабдевање горивом потребно је планирати у класи малих објеката са 3 - 4 точиона 

места и до 3.000 t претовара годишње. На појединим објектима обезбедити услове за претакање 

ауто гаса. 

Код свих примарних саобраћајница обавезна је изградња тротоара, односно, пешачких стаза 

ширине мин. 1,5 m. 

Просторним планом општине Бор предвиђено је формирање бициклистичке и пешачке стазе од 

Бора до Брестовачке бање, Борског језера и Црног врха на траси напуштене железничке пруге 

узаног колосека. 

Бициклистички саобраћај представља еколошки и енергетски одржив вид кретања унутар 

градских/урбаних подручја. Потребно је приступити поступној изградњи бициклистичких стаза, а 

унутар уличних профила где не постоје могућности за њихову иградњу, потребно их је обележити 

                                                      
6 Извор: Малетин М. Планирање и пројектовање саобраћајница у градовима, II издање Орион-арт, Београд 2009 (као и књига истог 

аутора Градске саобраћајнице, Грађевински факулттет, Београд 1992. година – I издање претходно поменуте књиге). 
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(било на коловозу, или на траотоару). У том контексту даје се оквирна норма за њихово 

обележавање: 

- ширина коловоза  (m) 4,5 - 5 5 - 6 > 6,0 

- ширина бициклистичке стазе у смеру (m) 1,5 1,5 – 2,0 2,0 

На раскрсницама са светлосном регулацијом саобраћаја, треба додати одговарајуће лантерне за 

кретање/заустављање бициклиста. 

Taбела 13:  Препоруке за уређење саобраћајница (улица) за бициклистички саобраћај и паркирање 

Бициклистичке стазе, једносмерне, ивично постављене, једнострано (ивично) 
паркирање и обострано паркирање 

Опис Димензија (у m) 

Ширина саобраћајног профила W1 ≥ 7,10 – 10,0 

Ширина стазе и појаса за паркирање W2 (b+d) ≥ 3,75 (3,60) 

Ширина коловоза а 
≥ 5,50

1)
 

≥ 7,00 (6,50)
2)

 

Ширина бициклистичке стазе b ≥ 1,75 (1,00) 

Ширина банкине c ≥ 1,00 (0,80) 

Појас за паркирање d ≥ 1,80 – 2,00 

Хоризонтална сигнализација e 0,10 

Хоризонтална сигнализација L 1,00 

Заштитна ширина f ≥ 0,20 

Бициклистичка стаза, двосмерна, ивично постављена, једнострано паркирање 

Ширина саобраћајног профила W1 ≥ 8,70 

Ширина коловоза а ≥ 5,50 

Ширина бициклистичке стазе b ≥ 3,00 

Ширина банкине c ≥ 1,00 (0,80) 

Појас за паркирање d ≥ 1,80 – 2,00 

Хоризонтална сигнализација e 0,10 

Хоризонтална сигнализација L 1,00 

Заштитна ширина f ≥ 0,20 
1) ако је а = 5,00, а за стазе постоји простор минималне ширине 1,00 m, ивице стазе треба обавезно означити маркерима 
2) ако постоји јавни аутобуски (градски) превоз 

Приликом пројектовања, изградње или реконструкције саобраћајница, бициклистичких и пешачких 

стаза, комплекса и објеката јавних служби (здравство, образовање, култура, администрација, 

комуналне службе), туристичких, спортских, рекреативних и других површина и објеката обезбедити 

услове за несметано кретање особа са ограниченим способностима у складу са важећим 

прописима7. 

У планском периду не предвиђа се реконструкција железничких постројења. Путничка и теретне 

станице остаће и даље у употреби и на истим локацијама. Предвиђа се модернизација железничке 

пруге Мала Крсна–Бор–Распутница 2–Вржогрнац. Побољшаће се ситуација у вези са осавремења-

вањем система вуче и опреме. Предвиђа се формирање новог индустријског колосека од Теретне 

железничке станице Бор до привредне зоне која се налази у зони државних путева према Зајечару 

(ДП IБ-37 и ДП IIA-166). Уколико дође до развоја рудника „Борска јама“, постоји могућност да буде 

угрожена деоница железничке пруге у зони насеља Брезоник услед могућег слегања тла. Уређење, 

коришћење и заштита коридора железничке пруге спроводиће се према Условима „Железнице 

Србије“ АД бр. 13/13-788 од 24.05.2013. године и 13/14-171 од 06.02.2014. године. 

                                                      
7 Правилник о техничким стандардима приступачности (Сл. гласник РС, бр. 46/13.). Правилник о техничким стандардима планирања, 

пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 

особама (Сл. гласник РС, бр. 22/15) 
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Заштитни пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, ширине 200 m, рачунајући од осе 

крајњих колосека. Пружни појас је простор између железничких колосека, као и поред крајњих 

колосека, на одстојању од најмање 8 m, а ако у делу где железничка пруга пролази кроз градско 

подручје на одстојању од најмање 6 m, рачунајући од осе крајњег колосека.  

6.9. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 

Са становишта даље реализације Борског водоводног подсистема, у оквиру Тимочког регионалног 

система, битни су следећи радови и мере: 

 наставити активности на обнови доводне и дистрибутивне мреже, како би се губици у Борском 
водоводу смањили на мање од 20%, што је предуслов за нормално функционисање тог система; 

 реализовати и стриктно поштовати све три зоне заштите изворишта на територији Општине 
(Бељевинска врела, Злотско врело, Кривељска Бањица и Сурдуп), водећи рачуна о хидролошкој 
површини слива у условима дубоке карстификације; обезбедити преко надлежних органа 
Републике Србије да се оствари потпуна заштита изворишта Боговина као изворишта 
републичког значаја, како би се сачувао квалитет воде Црног Тимока на простору будуће 
акумулације; акумулација Боговина је од највеће важности управо за поуздано снабдевање Бора 
и осталих насеља у Борском подсистему;   

 након израде математичког модела водоводног система, у складу са закључцима о евентуалним 
уским грлима у дистрибутивном систему и потреби реализације нових објеката – цевовода, 
резервоара, пумпних и хидрофорских станица, резервисати просторе за њихову реализацију и  

 све гране водоводног система и сва чворишта опремити мерним уређајима за мерење протока и 
притисака, како би се могло да оперативно управља радом читавог система у реалном времену, 
уз праћење водних биланса у систему и контролу потрошње и стабилности читавог Борског 
водоводног подсистема.  

Активности на ревитализацији производних капацитета у којима се троши вода за технолошке 

потребе у РТБ Бор групa и другим предузећима морају се искористити и за увођење процеса 

пречишћавања и рециркулације, како би се смањила потрошња воде и ефлуентно оптерећење због 

отпадних вода.  

Вода за технолошке потребе ће се и даље обезбеђивати из Борског језера, које је и грађено за ту 

намену. Повећање биланса вода у том језеру, које има доста мали доток због мале површине слива, 

и даље ће се обављати из Злотског довода, у свим периодима када воде има довољно у Борском 

водоводу, као приоритетном кориснику. У тим периодима ће се у ПК Расподелна усмеравати према 

Борском језеру она количина воде која није неопходна Борском водоводу. Имајући у виду 

конструкцијске особености насуте Брестовачке бране и бочног прелива, као и постојање валобрана 

на брани, постоји могућност да се у случају потребе кота нормалног успора повиси за око 0,5 m 

(додавање устава на садашњем слободном преливу), како би се остварила већа запремина 

акумулације која се може користити за регулисање протока за потребе погона РТБ Бор групе. Тај део 

запремине би се користио само краткотрајно, у водном делу године, а нема посебних просторних 

захтева јер се додатни успор остварује на простору који има статус водног земљишта.  

Пошто разматрано подручје лежи на подручју два слива, досадашњим плановима била су 

планирана два независна канализациона сепарациона система: а) за насеља у сливу Борске реке - 

град Бор и б) за насеља у сливу Брестовачке реке.  

(а) Канализација на сливу Борске реке (град Бор) је мешовитог типа. Главни колектори, који 

започињу од улива Болничког потока (дужине 7,1 km), решени су у виду општег система, док је 

канализациона мрежа решена као сепарациони систем. Садашњи тунелски одводник има 

задовољавајућу пропусну способност за падавине повратног периода 5 година. За ређе повратне 
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периоде тунел долази под притисак, са озбиљним последицама по његову функционалност. Таква 

диспозиција заједничких колектора биће неодржива у условима реализације ППОВ, те се мора 

обавити сепарација система и на главним одводницима. 

(б) Канализација у сливу Брестовачке реке обухвата сва насеља у долини Брестовачке реке, од 

Брестовца низводно до Брестовачког језера, узводно. Сепарациони систем имају делови града Бора 

на том сливу, насеља Бор II, Металург и Бањско Поље, а Брестовачка бања и комплекс Борско 

језеро имају делимично канализацију за отпадне воде насеља. Брестовац нема канализацију. Све 

канализације тог слива се уливају у Брестовачку реку, због чега је она веома угрожен водоток.   

Велики проблем садашњег система града Бора је постојећи главни колектор - тунел, који делимично 

пролази испод старог флотацијског јаловишта. У тај колектор се уводе и отпадне воде насеља и 

атмосферске воде, те се ради о објекту у коме се до тада сепарациони систем канализације Бора 

претвара у мешовити систем, што је неодрживо када се приступи реализацији ППОВ, када се мора 

извршити сепарација система на отпадне и атмосферске воде. Тај тунелски одводник је на више 

места оштећен, те би његово испадање из функције имало озбиљне последице по град Бор. 

Оба ППОВ планирати тако да имају све садржаје који су уобичајени код таквих постројења за 

пречишћавање отпадних вода насеља: механичко пречишћавање, биолошки процес пречишћавања 

(акценат је на што ефикаснијем уклањању органских материја), линија за обраду муља, 

угушћивање, аеробна стабилизација (дигестија), дехидратација муља пресама. Имајући у виду 

доста тескобне просторне услове, не треба прихватити алтернативу са пољима за сушење муља, 

већ за то треба предвидети пресе. У складу са дефинисаним критеријумима у Србији, ефективност 

ППОВ треба да задовољи следеће захтеве за пречишћене отпадне воде, пре њиховог упуштања у 

водотоке: БПК5 ≤ 6 mg О2/L, HPK ≤ 12,5 mg/L, суспендоване материје СМ ≤ 35 mg/L, број 

колиформних бактерија 20×103 L-1. У циљу остварења високе поузданости - одржавања свих ППОВ 

треба да буде централизовано, на нивоу општинских комуналних служби. 

При реализацији и ревитализацији канализационих система придржавати се следећих пројектних 

критеријума: минимални пречници колектора 250, степен испуњености при Qmax.čas 0,75 за 

секундарну мрежу, односно 0,50 за главне колекторе; брзине у колекторима: vmin = 0,75 m/s, 

vmax = 3 m/s. Опсези укопавања канализационих колектора, због корисника система: Hmin = 1,8 m, 

Hmax = 5 m. 

У канализацију за отпадне воде смеју се уводити само оне воде које задовољавају услове 

прописане Правилником о опасним материјама у водама (Сл. гласник СРС, 31/82). Инспекцијским 

службама остварити контролу да отпадне воде из тзв. кућне мале привреде које се упуштају у 

канализацију задовољавају услове Правилника. 

Упуштање отпадних вода индустрија у градску канализацију дозвољено је само уколико су испуњени 

сви услови правилника о МДК опасних материја које се смеју евакуисати јавном канализацијом. 

Издавање употребних дозвола за рад постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) треба 

обавезно условити обавезом континуираног мерења количине и квалитета воде на излазу из ППОВ, 

као кључне мере ефективности таквих постојења и ваљаности њихове експлоатације.  

У плавним зонама свих водотока не дозвољава се изградња нових привредних, стамбених и других 

објеката, ширење већ постојећих, нити подужно вођење саобраћајних и инфраструктурних система 

испод кота до којих досеже велика вода вероватноће 0,5%. На преласку преко водотока линијски 

системи (саобраћајнице, цевоводи, објекти за пренос енергије) се морају висински издићи и 

диспозиционо тако решити да буду заштићени од поводње вероватноће 0,5%.  
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6.10. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

На подручју града  Бора планирано је у области електроенергетске мреже следеће: 

 у ТС 400/110 kV Бор 2 замена постојећег трансформатора 400/110 kV снаге 150 MVA новим 
трансформатором 400/110 kV снаге 300 MVA; нови трансформатор требало би да повећа 
сигурност напајања конзумног подручја Бора; 

 реконструкција далековода 147/1 и 148/1 по траси и изградња ДВ 2x110 kV Бор1–Бор 2; 

 адаптација ДВ 110 kV број 147/2  Бор 2–Неготин; 

 адаптација ДВ 110 kV број 150  Бор 1–Мајданпек 1;   и 

 реконструкција ДВ 110 kV број 148/2  Бор 2–Зајечар 2. 

У постојећим коридорима далековода и постојећим трафостаницама (разводним постројењима) 

могу се радити санације, адаптације и реконструкције, ако то у будућности због потреба 

интервенција и ревитализација електроенергетског система буде неопходно. Свака градња испод и 

у близини далековода условљена је правилницима и техничким нормативима: 

У случају градње у близини далековода важе и следећи услови:   

 за градњу у близини или испод далековода, чији је власник ЈП „Електромрежа Србије“ потребна 
је њихова сагласност;  и 

 сагласност се даје на елаборат који инвеститор  будућег  објекта треба да обезбеди, у коме је 
дат тачан однос предметних далековода и објекта који се гради испод или у њиховој близини, уз 
задовољење горе поменутих прописа и закона. 

Препорука је да било који објекат, а нарочито објекти за стални боравак људи, буду удаљени 

минимално 30 m од осе ДВ-а 400 кV, односно 25 m од осе ДВ-а 110 кV, што не искључује потребу 

израде студије утицаја. 

Планови развоја и одржавања топлификационог система града Бора, условљени су стањем 

изграђености система и покривености града топлотном мрежом. 

Дотрајалост постројења, опреме и уређаја у производном систему централизованог снабдевања 

топлотном енергијом, велики губици воде и топлоте и хидраулички неуравнотежена и дотрајала 

мрежа представља проблем у снабдевању топлотном енергијом. 

Због проблема у снабдевању топлотном енергијом објеката у МЗ „Старо селиште“ из подстанице ТП-

3, као крајњих подстаница у улици Димитрија Туцовића и Брковић Црни планирана је замена 

вреловодног огранка 2 x Н0150 и 2 x Н0 200 изградњом новог вреловода од разводне коморе код 

тунела који се протеже постојећом трасом поред Дома културе до објекта Албанске Споменице бр. 2. 

Због растерећења огранка „Ц-А“ преко кога се греју објекти у IV МЗ и V МЗ (групације „А“, „Б“, „Бо“, 

„Ц“ и „Д“) планирано је превезивање огранка за грејање објеката у улицама 7. Јули и 1. Мај на 

магистрали „Ц“ код подвожњака који би био изграђен до објекта 7. Јул 33. 

Због вишегодишњих проблеме у одржавању вреловодног огранка од Хотела „Србија“ до подстанице 

бр.183 (ул. Ђ. Вајферта бр.15) планирано је превезивање ове подстанице на магистрални вреловод 

„ВК“ у комори испред фирме АТБ- ФОД. Прецник вреловодних цеви је ДН 65 а дузина трасе је око 

55 m. 

Што се тиче топлификације МЗ „Бор 2“ то треба решити изградњом локалне котларнице која би 

користила течно гориво, а у будућности природни гас уколико буде изграђен гасовод до Бора. 

У циљу поштовања еколошких стандарда потребна је реконструкција и проширивање капацитета 

котларнице у МЗ „Бањско поље“ уз коришћење котлова новије генерације који користе као гориво 

„пелете“ или „чипс“ уз могућност каснијег преласка на природни гас. 
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Средњорочним плановима ЈП „Србијагаса“ предвиђена је градња транспортног гасовода до 50 бара 

до града Бора и изградња главне мерно регулационе станице (ГМРС) у Бору где би се вршила 

редукција притиска на 16 бара. Сходно томе предвиђа се траса транспортног гасовода до 50 бара 

из правца Николичева,паралелно са путем М4 на прописаној удаљености и локација главне мерно 

регулационе станице ГМРС „Бор“, димензија ограде минимално 50 х 40 m, на улазу у Бор из правца 

Николичева.Траса планираног гасовода до Бора биће дефинисана у Генералном пројекту гасовода 

и гасоводних објеката који ће бити израђен у припреми Просторног плана подручја посебне намене 

гасоводне мреже Србије који инициран од стране ЈП „Србијагаса“. 

Пошто још увек није урађена студија или идејни пројекат гасификације града Бора не постоји 

предлог диспозиције гасоводне разводне (до 16 бара) ни дистрибуционе (до 4 бара) мреже, као ни 

локације мерно регулационих станица (МРС) у зонама индустрије и комуналне потрошње.Трасе 

гасовода и локације ГМРС и МРС треба планирати у складу са важећом законском регулативом за 

ову врсту инсталација када се за то створе услови, а правила уређења и правила грађења биће 

утврђена у одговарајућем плану детаљне регулације. 

6.11. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА  ИНФРАСТРУКТУРА 

За телекомуникациону инфраструктуру фиксне мреже планиране су: локације нових 

телекомуникационих чворишта, изградња нових оптичких каблова која треба да повеже нова и 

постојећа чворишта и доградња постојеће и изградња нове ТК канализације, која обезбеђује развој 

мреже на дужи рок. 

Планом развоја „Телекома Србија“ до 2015. године, предвиђена је потпуна децентрализација 

градске телекомуникационе мреже, односно изградња нових мултисервисних чворова (МСАН и 

ИПАН), на следећим локацијама:   

МСАН Петар Кочић; МСАН Брестовац; МСАН Електроисток; ИПАН Бор 01 Девете бригаде 14; ИПАН 

Бор 02, Девете бригаде 20; ИПАН Бор 03, Девете бригаде 26; ИПАН Бор 04, Тимочке дивизије 18; 

ИПАН Бор 05, Тимочке дивизије 20; ИПАН Бор 06, Тимочке дивизије 24; ИПАН Бор 07, Генерала 

Павла Илића 12; ИПАН Бор 08, Трећег октобра  55; ИПАН Бор 09, Трећег октобра  34; ИПАН Бор 10, 

Васе Пелагића 127; ИПАН Бор 11, Васе Пелагића 95 ; ИПАН Бор 12, Омладинских бригада 45/1; 

ИПАН Бор 13, Омладинских бригада 34; ИПАН Бор 14, Трећег октобра 31; ИПАН Бор 15, Трећег 

октобра 35; ИПАН Бор 16 и Трећег октобра 37. 

Приликом дугорочног планирања телекомуникационе инфраструктуре у градовима важно је 

омогућити брзо и ефикасно полагање оптичких каблова  до сваког дела града. То омогућава да се 

приступни чвор, одговарујећег капацитета, постави тамо где се појаве нови корисници. 

Телекомуникациони каблови полажу се у ров дубине 0,6 -1,2 m. Бакарни каблови се полажу 

непoсредно у ров, а за оптичке каблове се претходно у ров полажу ПЕ цеви пречника 32-40 mm, у 

које се касније увлачи (удувава) оптички кабл. 

Ров се копа на дубини од 1 m, од нивелете терена, у градском подручју и на дубини од 1,2 m. За 

земљиште IV категорије дубина полагања је 1 m. За више категорије земљишта дубина рова се 

може смањити, при чему је најмања дубина 0,6 m. Ров се, по правилу, поставља у коридор 

саобраћајнице по могућству у путном земљишту на растојању од 3 m од профила пута, или у 

заштитном појасу што ближе путу. 

Настављање цеви се врши након температурске стабилизације, пар дана након полагања. При 

спајању цеви не сме бити промењен геометријски облик цеви, а спој мора да издржи притисак од 

најмање 6 bara-а 
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Након постављања и настављања цеви у дужини фабричке дужине кабла, који треба провући кроз 

цев, врши се провера квалитета заптивености цеви и спојава и испитивање претходности цеви 

калибратором.  

Предвиђа се интезиван развој мобилне телефоније. Завршетком већ планираних нових базних 

станица на Планском подручју, добиће се не само квалитетно покривање већине територије 

основним телефонским сигналом, него што је посебно значајно, обезбедити могућност коришћења 

свих савремених услуга преко GSM мреже. 

Приликом избора локација базних станица мобилних оператера треба избегавати стамбене, 

здравствене, образовне и предшколске објекте. 

Предвиђа се даљи развој радио-дифузног система. Предстоји дигитализација постојеће мреже, што 

ће да омогући знатно квалитетнији пријем свих врста радиодифузије.  

6.12. КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ 

У планском периоду неоходно је одржавање и унапређење комуналне опремљености у постојећим 

зеленим пијацама. Нерешено птитање локације робне пијаце, треба решавати на постојећој 

привременој локацији. 

Пoсeбнo знaчajнo je увoђeњe eлeмeнaтa урбaнe oпрeмe зa урeђeњe jaвних пoвршинa на пијацама, 

кao штo су jaвни пaркинзи, aутoбускa стajaлиштa, пaркoви и/или сквeрoви и линиjскo зeлeнилo. 

Требало би, такође, решити саобраћајну регулацију у околини пијаце и промет робе ван пијачног 

простора. 

Због чињенице да је постојећи простор у кругу ЈКП „3. октобар“ недовољан и комунално слабо 

опремљен, потребно је проширење и уређење прихватилишта за кућне љубимце на постојећој 

локацији. 

Сточна пијаца и ветеринарска станица предвиђене су на локацији поред пута за Аеродром ван 

граница Планског подручја.   

У склaду сa Прaвилникoм o нaчину нeшкoдљивoг уклaњaњa живoтињских лeшeвa и oтпaдaкa 

живoтињскoг пoрeклa и услoвимa кoje мoрajу дa испуњaвajу oбjeкти и oпрeмa зa сaбирaњe, 

нeшкoдљивo уклaњaњe и утврђивaњe узрoкa угинућa и прeвoзнa срeдствa зa трaнспoрт 

живoтињских лeшeвa и oтпaдaкa живoтињскoг пoрeклa („Службeни глaсник СФРJ“, брoj 53/89) 

потребно је уредити локацију за ново сточно гробље као и локацију за хумано сахрањивање 

животиња на делу постојеће градске депоније. 

Ветеринарске услуге за кућне љубимце могу се лоцирати као комплементарна (допунска) намена у 

оквиру стамбених зона и градских центара. 

Уређење локације трансфер станице мора да задовољи неколико основних услова и то: 

 трансфер станици обезбедити директан приступ на државни пут, као и директне везе са 
рециклажним двориштима преко локалних општинских путева; 

 површина платоа трансфер станице не треба да буде мања од 2,5 ha (контејнери запремине 
3,2 m3 и 1,1 m3 диверсификовани на органски и неоргански отпад); 

 плато трансфер станице мора имати одговарајућу бетонску подлогу, која омогућава чишћење и 
прање површина; 

 на парцели одређеној за намену трансфер станице могућа је изградња искључиво објекта за 
чувара, са мокрим чвором; и 

 трансфер станица мора бити адекватно комунално опремљена, ограђена и чувана (24h); ограда 
може бити жичана са зеленилом. 
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Услови за проширивање и изградњу зелених пијаца су: 

 обезбеђени општи санитарно-хигијенски услови у погледу изградње и уређења пијаца, 
снабдевања водом, одвода отпадних вода, уклањања комуналних чврстих отпадака; све 
површине морају бити уређене без просторних баријера за кретање особа са инвалидитетом; 

 директан приступ на прилазни пут ради снабдевања робом; 

 пијачни платои морају имати одговарајућу подлогу (бетон, асфалт) које  могућавају чишћењење 
и прање површина; 

 пијаце треба да буду прикључене на канализациони систем; 

 пијаце морају бити заштићене оградом и имати посебан улаз за транспортна возила и улазе за 
кориснике пијачних услуга; висина ограде мора бити 1,5 m; 

 пијаца мора бити адекватно комунално опремљена, са осигураним простором (затвореним или 
ограђеним) за одлагање органског и комуналног отпада; 

 пијацу је неопходно опремити јавном расветом и чесмом; 

 пијаце морају бити заштићене од загађивања материјама и мирисима које носе доминантни 
ветрови; 

 у оквиру пијачног простора потребно је формирати издвојен простор за снабдевање 
становништва непољопривредним производима (шарена пијаца), излагање и продају производа 
домаће радиности и друге услуге; 

 границу и површину грађевинске парцеле дефинисати према програму, намени и концепту у 
складу дугорочним развојем насеља; најмања функционална ширина парцеле за изградњу 
објекта износи 20 m; 

 максимална спратност објеката је (По)+П+1,односно (По)+ВП+1; и 

 могуће пратеће намене зелених пијаца су услуге и пословање, откупна станица, друге јавне 
намене и пратећи објекти инфраструктуре. 

6.13. ЖИВОТНА СРЕДИНА 

Oчувaњe квaлитeтa вaздухa нa Планском подручју oствaривaњe вишeг квaлитeтa вaздухa зaснивaћe 

сe нa примeни слeдeћих пропозиција и мeрa зaштитe: 

1) смaњeњe нивoa eмисиje из пoстojeћих извoрa зaгaђивaњa вaздухa SO2: 

 трајно решавање проблема емисије сумпордиоксида у ваздух из топионице бакра у Бору 
(изградњом топионице и фабрике сумпорне киселине), 

 развој и примена енергетске инфраструктуре која не загађује животну средину: 
реконструкција котловских постројења и вреловодне мреже у ЈКП Топлана Бор и РЈ Енергана 
ТИР Бор, осавремењавање система за система за пречишћавање гасова у ЈКП Топлана Бор 
и РЈ Енергана ТИР Бор, увођење еколошки прихватљивих технологија и горива за централно 
грејање, гасификација урбаних области, оптимизација система даљинског грејања, и 

 увођење централног (даљинског) грејања на целом градском подручју; 

2) смањење примарне емисије суспендованих честица из тачкастих и површинских извора 

 смањење дифузних емисија суспендованих честица са површинских копова, одлагалишта и 
флотацијских јаловишта (рекултивација старих одлагалишта и флотацијских јаловишта); 

 решавање проблема утицаја градске депоније на животну средину (сортирање комуналног 
отпада, рекултивација неактивних делова депоније); 

 реконструкцију котловских постројења и вреловодне мреже у ЈКП Топлана Бор и РЈ Енергана 
ТИР Бор; 

 осавремењавање система за пречишћавање гасова у ЈКП Топлана Бор и РЈ Енергана ТИР 
Бор; 
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 ограничавање емисија из одабраних извора у неповољним временским условима (строго 
поштовање Акционог плана за смањење загађења ваздуха одобреног од стране надлежног 
Министарства Републике Србије); 

 увођење аспеката везаних за животну средину при изради тендера и извођењу грађевинских 
пројеката; 

 развој и примена енергетске инфраструктуре која не загађује животну средину (гасификација 
урбаних области, оптимизација система даљинског грејања); 

 екологизација транспорта (обнова возног парка, иницијативе за штедњу горива, уградња 
филтера честица на тешким возилима, подршка пешачењу и бициклистичком саобраћају); и 

 повећање протока друмског саобраћаја (прилагођавање путева, израда кружних токова, друге 
оргаизационе мере у области саобраћаја). 

3) смањење или спречавање ресуспензије честица 

 смањење дифузних емисија суспендованих честица са површинских копова и јаловишта; 

 чишћење путних површина (редовно чишћење коловоза, правилно чишћење путева и 
тротоара након зимске сезоне); 

 уклањање прашине из радне средине (редовно чишћење површина у индустријским 
комплексима, организационе мере на одржавању околине индустријских постројења, 
смањење ре-емисије из индустријских извора (укључујући руднике са површинском 
експлоатацијом, флотацијска јаловишта и јаловишта руде и слично), смањење ре-емисије на 
градилиштима на којима се обављају радови); и 

 смањивање секундарне прашине у пољопривреди (подршка у постављању граничног појаса и 
садног жбуња у циљу спречавања еолске ерозије, фаворизовање пољопривредних машина 
које су опремљене уређајима за смањење ковитлања прашине, заштита шума и 
побољшавање природних способности да спречи загађење суспендованим честицама); 

4) измештање извора прашине изван градског подручја 

 ограничења аутомобилског саобраћаја у центру града (наплата места за паркирање у граду, 
ограничавање брзине, управљање саобраћајем у циљу оптималног коришћења постојеће 
инфраструктуре, политика паркирања (укључујући изградњу подземних или надземних гаража 
и слично); 

 подршка развоју јавног превоза (проширење мреже градског и приградског превоза); и 

 рекултивација осталих прашнатих површина (садња траве, пошумљавање, садња зеленила у 
функцији филтера прашине у областима са високим обимом саобраћаја); 

5) развијање система еколошког образовања и еколошке свести 

 подршка уштеди енергије у домаћинствима (реализација потенцијалних уштеда електричне 
енергије у домаћинствима и сектору услуга); и 

 едукација и подизање свести становништва (подизање јавне свести о еколошком начину 
грејања, образовање и подизање свести грађана о значају квалитета ваздуха по здравље 
људи); 

6) мониторинг квалитета ваздуха и формирање базе података 

 оптимизација мреже мониторинга квалитета ваздуха;  

 прикупљање података од свих организација које врше мерење квалитета ваздуха и које су 
надлежне/акредитоване за мерење квалитета ваздуха; 

 база података са инвентаром емисија - централна база података са подацима о свим врстама 
емисије загађујућих материја (главни стацинарни извори, дифузни извори, мобилни извори), и 

 база података о утицају загађења ваздуха на здравље људи; 
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7) дефинисање правила заштите квалитета ваздуха од загађења у новим индустријским погонима: 

 обавезном израдом процене утицаја на животну средину за свако новоизграђено постројење 
(поштовање прописа у области изградње и то: висине димњака и других емитере загађења у 
ваздух, а према европским нормама); и 

 ограничавањем емисије из индустрије применом најбоље доступне технологије; и 

8) одржавање нивоа концентрација загађујућих материја код којих нису детектована прекорачења 
граничних вредности (емисија или имисија), односно, одржавање нивоа концентрација 
загађујућих материја испод граничне вредности (односи се на NO2, CO, приземни озон, бензен и 
тешке метале Ni и Pb). 

Зaштитa вoдa на подручју Генералног плана oд нaмeрнoг или случajнoг зaгaђивaњa и других утицaja 

зaснивaћe сe нa примeни слeдeћих пропозиција и мeрa зaштитe: 

1) технолошке мере заштите:  

 смањење ефлуената на самим изворима загађења, као и пречишћавање отпадних вода,  

 прелазак на чистије технологије, са мање отпадних вода при свим реконструкцијама погона 
РТБ, као и реализацију постројења за пречишћавање отпадних вода (за пречишћавање 
отпадних вода из канализација насеља, постројења за предтретман у процесима производње 
и посебна ППОВ индустријских постројења),  

 реализација постројења за пречишћавање отпадних вода на Борској реци, за отпадне воде са 
тог већег слива и на Брестовачкој реци, за део слива на тој реци, 

 увођење технологија хидрометалургије у преради отпадних вода из рударства, и 

 реконструкција дотрајале канализационе мреже; 

2) водопривредне мере заштите:  

 комплетирање канализационих система са циљем усмеравања отпадних вода ка постројењу 
за пречишћавање; и 

3) организационе мере заштите:  

 превентивно деловање забраном стављања у промет опасних материја за квалитет вода и 
увођење стандарда за ефлуенте, у складу са праксом у ЕУ, 

 економски стимуланси за промену ''прљавих'' технологија и смањење потрошње воде у 
производњи, 

 увођење система мониторинга и еколошког управљања у индустријским и јавним 
предузећима и 

 спровођење принципа ''загађивач плаћа''.  

Зaштитa и очување квaлитeтa зeмљиштa ће бити организована примeном следећих пропозиција и 

мeрa зaштитe: 

1) рекултивација постојећих сметлишта (дивљих депонија) и градске депоније, привремених 
позајмишта земље за изградњу путева и др; 

2) спречавање загађења токсичним материјама које се користе у индустрији и пољопривреди: 
лекови, боје, пестициди, минерална ђубрива; 

3) прeдузимaње мeрa зa смaњeњe ризикa oд зaгaђивaњa зeмљиштa при склaдиштeњу, прeвoзу и 
прeтaкaњу нaфтних дeривaтa и oпaсних хeмикaлиja; и 

4) припрeма прeвeнтивних и oпeрaтивних мeрa зaштитe, рeaгoвaњa и пoступaкa сaнaциje 
зeмљиштa у случajу хaвaриjскoг изливaњa oпaсних мaтeриja у oкoлину. 
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Заштита од буке спроводиће се кроз: 

1) утврђивање надлежности за спровођење мерења буке и заштите од буке у изграђеним  
просторима Планског подручја, као и коридорима државних путева и пруга; 

2) реализацију акустичког зонирања на Планском подручју, и одређивање мера забране, као и 
изграда локалног акционог плана у складу са Законом о заштити од буке 8  и 

3) реализација будућих појединачних детаљних мерења буке од друмског транспорта, железничког 
транспорта, индустријских локација и угоститељских објеката. 

Контрола стабилности тла од рударских активности спроводиће се кроз: 

 успостављање систма пиезометара за контролу нивоа подземних вода у близини рудника; 

 успостављање система репера (сталних геодетских тачака) за контролу слегања тла у зони 
утицаја рудника; 

 уређење контролних тачака на грађевинским објектима у близини рудника за мерење 
евентуалних оштећења услед слегања тла и сеизмичких утицаја минирања; и 

 контрола (потенцијалног) клизишта по ободу старог површинског копа у Бору. 

Заштита и унапређење квалитета живота и здравља људи спроводиће се кроз: 

1) проширење водоводног система, 

2) подизање заштитног зеленила уз саобраћајнице и око нових привредних постројења, 

3) примена прописаних дозвољених нивоа буке у густо изграђеним подручјима Генералног плана 

4) примена прописаних мера заштите од нејонизујућег зрачења (далеководи, трафо станице), 

5) развој и унапређење квалитета јавних служби,  

6) обезбеђење доступности објектима и услугама здравствене заштите, и 

7) доношење и примена програма превентивне заштите здравља становништва. 

6.14. КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ 

На основу Студије свих добара на градском подручју Бора, заштита НКД засниваће се на следећим 

општим правилима заштите према Условима и мерама заштите Завода за заштиту споменика 

културе у Нишу. 

Добра у поступку заштите биће проглашена по испуњавању свих услова утврђених Законом о 

културним добрима. 

За евидентирана добра ће се истражити подаци, прикупити документација и извршити валоризација 

споменичких вредности, са израдом графичких приказа. На основу тога ће се за сваки појединачни 

објект или комплекс утврдити посебни услови заштите, са дефинисањем степена и граница заштите 

и заштићене околине добара. 

Истраживања и радови на заштити налазишта и уређењу терена вршиће се у оквиру добра и 

његове заштићене околине, уз адекватно уклапање у окружујући предео, у складу са условима 

надлежног Завода. 

Ургентне мере заштите изузетно угрожених локалитета односе се на конзервацију откривених 

налаза, а услови за презентацију презентабилних локалитета првенствено на уређење приступа и 

непосредне околине, уз обележавање објеката. 

                                                      
8 „Службени гласник РС“ 36/09 и 88/10 
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На проглашеним археолошким налазиштима „Кучајна“ у Бору и „Џанов поток I“, „Шјоканица“, „Џанов 

поток II“ и „Церова фаца“ у Брестовцу завршиће се конзервација откривених објеката, а локалитети 

ће се, на основу урбанистичких пројеката, натурално уредити за јавну презентацију са саобраћајним 

прилазима, информативним таблама и малим одмориштима у парковском зеленилу. 

Архитектонски објекти проглашених споменика културе у Бору штитиће се и уређивати у 

компромису између садашње намене и презентације првобитне намене, уз доминантно задржавање 

првобитне архитектуре. Рударске зграде, у ул. М. Пијаде и зграде за смештај радника у немачком 

концентрационом логору у МЗ Север штитиће се са првобитном архитектуром екстеријера (уз 

могућност реконструкције и адаптације ентеријера) и уличним амбијентом некадашње рударске 

колоније. Фасаде објеката на Тргу ослобођења штитиће се  са аутентичном, првобитно 

пројектованом пластиком. У згради Технолошког факултета, поред функције факултета и у њеном 

оквиру биће обновљено сећање на претходне намене објекта - Француску кантину из 1929. године и 

Дом културе после Другог светског рата до 1961. (поставка фотографија, предмета, докумената и 

др.), уз очување комплетне архитектуре екстеријера, оптимално очување ентеријера и стварање 

могућности за туристичке посете објекту. Зграде Музеја рударства и металургије на Тргу 

ослобођења и Дома културе у ул. М. Пијаде уређиваће се и одржавати у својим културним 

наменама. Пословне зграде на Тргу ослобођења штитиће се у постојећим наменама, уз 

задржавање раније архитектуре екстеријера и презентацију информација у делу ентеријера о 

ранијим наменама објеката. Амбијенти око споменика изгинулим српским и француским војницима 

од 1912-1918. и Петру Радовановићу биће пажљивије партерно и хортикултурно уређени. 

Проглашени меморијални споменици у Бору, на Новом гробљу и у Черечком потоку биће 

обновљени у изворном облику, уз боље партерно и хортикултурно уређење њихове непосредне 

околине. За проглашена спомен обележја посвећена Јосипу Брозу Титу и проглашене спомен плоче 

обезбедиће се повољнији саобраћајни приступи. 

Археолошко налазиште у поступку проглашења - „Кмпије“, насеље из енеолита на Великим 

ливадама код Бора (у насељу „Петар Кочић“) штитиће се и уређивати као и проглашена археолошка 

налазишта. 

Археолошка налазишта под претходном заштитом – насеље из гвозденог доба и насеље из 

античког периода на Старом гробљу у Бору, римска некропола и средњовековно гробље уз 

бензинску пумпу на југоисточном улазу у Бор, као и средњовековна налазишта у Бору и Брестовцу 

штитиће се као и проглашена археолошка налазишта. 

Евидентирани споменици културе – болница, прве радничке, „радничке самице“, црква Св. Ђорђа са 

парохијском кућом, зграде француске основне школе, геодетске службе, лабораторије, основне 

школе В.С. Караџић, центра за социјални рад  и зграда у ул. В. Дрецуна, уживају претходну заштиту 

приближно као архитектонски објекти проглашених споменика културе. 

Меморијални споменици потенцијални за евидентирање - споменик ратницима из I светског рата у 

рударској колонији и гроб са спомеником Ф. Шистека на Новом гробљу, штитиће се као 

евидентирани споменици културе. 
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7. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА 

НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

Поред Просторног плана општине, Генерални урбанистички план је једини плански документ који је 

донет последњих година и који обухвата градско подручје Бора. Одлуком о примени урбанистичких 

планова донетих до ступања на снагу Закона о планирању и изградњи из 2003. године потврђена је 

важност великог броја постојећих планова донетих у претходном периоду (1974 - 2001. године) и сви 

ти планови су проглашени за „регулационе планове“. Неки од тих планова су реализовани у целости 

(IV Месна заједница, Бор 2), док су код већине „регулационих планова“ планска решења и 

пропозиције застарела и не одговарају данашњим потребама града, па је њихова примена веома 

ограничена. Треба имати у виду и планска решења Генералног плана која се у неким деловима 

града разликују од решења у постојећим планским документима па ће ти плански документи 

приликом израде Плана генералне регулације бити предмет преиспитивања. 

Имајући у виду претходне констатације, највећи допринос израде и доношења Плана генералне 

регулације је у томе што обезбеђује услове за имплементацију Генералног плана – ближе планске 

пропозиције за, просторни развој града у наредном периоду, односно, урбанистичке услове и 

плански основ за издавање информација о локацији и локацијске услове за израду техничке 

документације и изградњу на претежном делу градског подручја Бора, као и основ за утврђивање 

јавног интереса за објекте и површине од јавног интереса. 

Доношењем Плана генералне регулације омогућује се: 

 реконструкција централног градског подручја као и других простора, пре свега у просторним 
целинама I, II и III намењених становању, пословању, привреди, спорту и рекреацији и др.; 

 изградња јавних, комерцијалних, пословних и других садржаја у допунским градским центрима и 
центрима месних зајдница; 

 унапређење урбане и комуналне опреме у новим стамбеним насељима (IV МЗ, Бор 2, Нови 
центар); 

 уређење насеља Брестовац – просторне целине VII – формирање урбаног карактера насеља;  

 уређење зона намењених привредним активностима; 

 реконструкцију постојећих и изградњу нових градских саобраћајница и терминала, односно, 
унапређење саобраћајног система града; 

 унапређење мреже и објеката градског водовода и канализације, комуналних објеката и 
површина; 

 унапређење енергетског система града; 

 унапређење заштите животне средине, споменика културе, природних и амбијенталних 
вредности града и сл. 

Концепција претежне и комплементарних (допунских, пратећих) намена простора омогућиће 

флексибилну примену Плана генералне регулације што ће допринети бржем решавању захтева који 

се односе на МСП, породични бизнис и друге облике привредних активности који могу да 

егзистирају у стамбеним и другим зонама градског простора које нису намењене за привреду 

(индустријски развој).  

У складу са планским решењима Генералног плана, План генералне регулације обезбеђује плански 

основ и просторне услове за обимну изградњу стамбених, јавних, привредних и других објеката како 

у планском периоду (до 2025. године), тако и у постпланском периоду (првенствено у просторној 

целини VI). 

Грађевинско подручје Бора је релативно мало (око 1000 ha) и компактно, што омогућује рационалну 

изградњу и комунално опремање градског подручја. 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ   РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКОГ НАСЕЉА БОР  

- КОНЦЕПТУАЛНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД - 
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ 
 

Карта 1: Постојећа претежна намена  простора 

Карта 2: Планирана претежна намена простора 


