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 На основу члана 146. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 

64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) 

и члана 9. Одлуке о постављању и уклањању мањих 

монтажних објеката и других објеката привременог 

карактера на јавним и другим површинама на територији 

општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 22/17) 

председник општине Бор донео је 
 

ПЛАН ЛОКАЦИЈА 

О ИЗМЕНАМА ПЛАНА ЛОКАЦИЈА ЗА МАЊЕ 

МОНТАЖНЕ ОБЈЕКТЕ НА ЈАВНИМ 

ПОВРШИНАМА У БОРУ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Постављање и уклањање мањих монтажних 

објеката на јавним површинама, врши се сагласно 

Одлуци о постављању и уклањању мањих монтажних 

објеката и других објеката привременог карактера на 

јавним и другим површинама на територији општине Бор 

(„Службени лист општине Бор“, бр. 22/17). 

 

Овим планом, утврђују се измене локације - 

места и услови постављања мањих монтажних објеката, 

њихова врста, тип, величина и намена на јавним 

површинама територије града Бора. 

 

II ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ 

 

У Плану локација за мање монтажне објекте на 

јавним површинама у Бору („Службени лист општина“, 

бр. 15/07 и „Службени лист општине Бор“, бр. 8/08, 8/09 

и 1/10) у глави II ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ 

 

 Локација бр. 10 (1 локацијско место) мења се и 

гласи: 

 „Локација бр. 10 (1 локацијско место) 

 статус: постојећа локација 

- површина: до 9м2, 

- место за постављање киоска: ул. Моше 

Пијаде - аутобуско стајалиште „Општина“, на КП бр. 

4653 КО Бор 1, 

- делатност: трговина, дуван, штампа, 

- облик основе киоска: квадратна или 

правоугаона, 

- материјал: елоксирани алуминијум, стакло и  

сл.“ 

 Локација бр. 22 (1 локацијско место) мења се и 

гласи: 

 „Локација бр. 22 (1 локацијско место)  

 статус: постојећа локација 

- површина: до 8м2, 

- место за постављање киоска: ул. Моше  

Пијаде, на IIIкм, јужно од стамбене зграде бр. 96, на КП 

бр. 1734 КО Бор 1, 

- делатност: брза храна, трговина, дуван,  

штампа, 

- облик основе киоска: квадратна или  

правоугаона, 

- материјал: елоксирани алуминијум, стакло и  

сл.“ 

 Локација бр. 78 (1 локацијско место) мења се и 

гласи: 

 „Локација бр. 78 (1 локацијско место) 

 статус: нова локација 

- површина: до 9м2, 

- место за постављање киоска: ул. Моше  

Пијаде, део тротоара код стамбеног објекта бр. 17 на КП 

бр. 4653 КО Бор 1, 

- делатност: трговина, дуван, штампа, 

- облик основе киоска: квадратна или 

правоугаона, 

- материјал: елоксирани алуминијум, стакло и  

сл.“ 

III СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 Овај план доставља се на спровођење Одељењу 

за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне 

и стамбене послове које издаје одобрење за постављање 

мањег монтажног објекта на јавној површини. 

 

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 Елаборат измене плана локација садржи 

текстуални део. 

 

 Текстуални део: 

   I Опште одбредбе 

   II  Локације и објекти 

   III Спровођење плана. 

 

 Овај план ступа на снагу даном објављивања у 

''Службеном листу општине Бор''. 

 

 

 Број: 350-107/2018-II 

 У Бору, 9. маја 2018. године 

 

 

О П Ш Т И Н А  Б О Р 

 

                                                      ПЕДСЕДНИК, 

                                    Александар Миликић, с.р. 
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ИЗДАВАЧ: Општина Бор – Служба за скупштинске послове, ул. Моше Пијаде 3 Бор 

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Слободан Баџа, тел: 423 255 лок. 140 

ТЕЛЕФОНИ:  Редакција 423 255 лок. 140;  Служба претплате 423 255 лок. 149 

УПЛАТНИ РАЧУН: 840 – 745151843 – 03, остали приходи у корист нивоа Општине Бор, 

позив на број 97  17-027 

ШТАМПА: Служба за скупштинске послове 


