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На основу члана 146. Закона о планирању и 

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

64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 

50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и 

члана 82. 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) , 

градоначелник доноси  

 

ПЛАН ЛОКАЦИЈА 

за постављање и уклањање балон хала спортске 

намене 

 

I ЛОКАЦИЈА: КП бр. 3371/1 КО Бор 1, Зелени булевар 

бр. 24,  „Машинско-електротехничка школа“ Бор. 

1. Плански основ: План генералне регулације градског  

насеља Бор („Сл. лист општине Бор“, бр. 1 и 3/2018). 

2. Целина односно зона у којој се локација налази: 

локација се налази у просторној целини IV. 

3. План намене површина (претежна планирана 

намена простора):  

- простор са јавном наменом - јавне службе (средња 

школа). 

4. Регулационе и грађевинске линије: 
Регулациона линија 1 - источна, представља границу 

између Зеленог булевара (КП бр. 4659/1 КО Бор 1)  и КП 

бр. 3371/1 КО Бор 1. 

Регулациона линија 2, представља границу између 

блоковске површине (део КП бр. 3370 КО Бор 1)   и КП 

бр. 3371/1 КО Бор 1. 

Грађевинске линије балон хале се поклапају или се 

налазе унутар граница постојећег спортског терена 

лоцираног источно од школе. 

5. Правила уређења и грађења: 

Балон хале спортске намене су привремене монтажне 

конструкције које се постављају изнад спортских терена. 

Локација за постављање балон хале се даје у закуп 

инвеститору у складу са Одлуком о давању у закуп 

спортских објеката у јавној својини града Бора. 

6. Услови прикључења на инфраструктуру: 
- прибављају се приликом издавања одобрења за 

постављање балон хале. 

7. Посебни услови:одлука о давању у закуп спортских 

објеката у јавној својини града Бора. 

 

II ЛОКАЦИЈА:   КП бр. 3608/1 КО Бор 1, ул. Београдска 

бр. 10,  „Економско-трговинска школа“ Бор. 

1. Плански основ: План генералне регулације градског  

насеља Бор („Сл. лист општине Бор“, бр. 1 и 3/2018). 

2. Целина односно зона у којој се локација налази: 

локација се налази у просторној целини IV. 

3. План намене површина (претежна планирана 

намена простора):  

- простор са јавном наменом - јавне службе (средња 

школа). 

 

 

 

4. Регулационе и грађевинске линије: 
Регулациона линија 1 - источна, представља границу 

између Београдске улице (КП бр. 4672 КО Бор 1)  и КП 

бр. 3608/1 КО Бор 1. 

Регулациона линија 2, представља границу између 

блоковске површине (део КП бр. 3602/1 КО Бор 1)   и КП 

бр. 3608/1 КО Бор 1. 

Грађевинске линије балон хале се поклапају или се 

налазе унутар граница постојећег спортског терена 

лоцираног источно од школе. 

5. Правила уређења и грађења: 

Балон хале спортске намене су привремене монтажне 

конструкције које се постављају изнад спортских терена. 

Локација за постављање балон хале се даје у закуп 

инвеститору у складу са Одлуком о давању у закуп 

спортских објеката у јавној својини града Бора. 

6. Услови прикључења на инфраструктуру: 
- прибављају се приликом издавања одобрења за 

постављање балон хале. 

7. Посебни услови:одлука о давању у закуп спортских 

објеката у јавној својини града Бора. 

 

         Овај план објавити у ''Службеном листу града 

Бора''. 

 

 

 Број: 350-159/2018-II 

 У Бору, 02.08.2018. године 

 

 

ГРАД   БОР 

 

 

 

               ГРАДОНАЧЕЛНИК, 

      Александар Миликић, с.р. 
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ИЗДАВАЧ: Град 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 града Бора, 

позив на број 97  17-027 

ШТАМПА: Служба за скупштинске послове 


