
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БОР 

ГРАДСКА УПРАВА 

Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, 

имовинско-правне и стамбене послове 

Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и 

комуналне послове 

Број: ROP-BOR-17071-LOCH-9/2019 

Интерни број: 350-2-16-1/2019-III/05 

Датум: 17.07.2019. године 

Б о р 

 
 

 Градска управа Бор – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, 

имовинско-правне и стамбене послове, Одсек за обједињену процедуру издавања 

дозвола и комуналне послове, поступајући по захтеву AD „MESSER TEHNOGAS“, 

из Београда, Бањички пут број 62, матични број 07011458, за измену локацијских 

услова, који је по Пуномоћју број 3635 од 24.06.2019. године поднео Немања Јовић, 

ЈМБГ: 1507984710063, а на основу члана 53а. до 57. Закона о планирању и изградњи 

изградњи („Сл. гласник РС “, бр.  72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон), издаје 

 

  

 ИЗМЕЊЕНЕ ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

којима се утврђују услови за изградњу изградњу станице  за складиштење и 

претакање течног аргона, запремине 50 m³ на к.п. бр. 800/2 КО Бор 1, у улици 

Милана Васића Перице, у Бору 

 

 

 

Локацијски услови којима се утврђују услови за изградњу изградњу станице  за 

складиштење и претакање течног аргона, запремине 50 m³ на к.п. бр. 800/2 КО Бор 1, у 

улици Милана Васића Перице, у Бору, број ROP-BOR-17071-LOC-1/2016 и интерни 

број 350-3-14/2016-III/05, од 26.09.2016. године, МЕЊАЈУ СЕ тако што се у 

поглављу „ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА САОБРАЋАЈНУ,  

КОМУНАЛНУ  И ДРУГУ  ИНФРАСТРУКТУРУ“ додаје следећи текст: 

 

„Противпожарне мере: Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија 09.8 

број 217-10-12/19, ROP-BOR-17071-LOCH-9-HPAP-3/2019 од 11.07.2019. године, које 

је издао МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 

Бору, а којих се приликом пројектовања и спровођења процедуре издавања 

грађевинске дозволе и пријеве радовва треба у свему треба придржавати.“ 

 

 

Све остало у Локацијским условима којима се утврђују услови за изградњу 

станице  за складиштење и претакање течног аргона, запремине 50 m³ на к.п. бр. 

800/2 КО Бор 1, у улици Милана Васића Перице, у Бору, број ROP-BOR-17071-

LOC-1/2016 и интерни број 350-3-14/2016-III/05, од 26.09.2016. године ОСТАЈЕ 

НЕПРОМЕЊЕНО. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

AD „MESSER TEHNOGAS“, из Београда, Бањички пут број 62, матични број 

07011458, поднело је дана 25.06.2019. године захтев за измену локацијских услова број 
ROP-BOR-17071-LOCH-9/2019 (интерни број: 350-2-16-1/2019-III/05), који је по 

Пуномоћју број 3635 од 24.06.2019. године поднео Немања Јовић, ЈМБГ: 

1507984710063.  

 

У сепарату измена локацијскијх услова, инвеститор је навео да је измена локацијских 

услова ROP-BOR-17071-LOC-1/2016 и интерни број 350-3-14/2016-III/05, од 

26.09.2016. године потребна ради прибављања услова у погледу мера заштите од 

пожара и експлозија путем обједињене процедуре, а у циљу каснијег прибављања 

сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара. 

 

Имајући у виду наведено, овај орган спровео је поступак измене локацијских услова 

број ROP-BOR-17071-LOC-1/2016 и интерни број 350-3-14/2016-III/05, од 26.09.2016. 

године, тако што је обавио комуникацију са имаоцем јавних овлашћења – 

Министарством унотрашњих послова, Сектором за ванредне ситуације, Одељењем за 

ванредне ситуације у Бору, и том приликом прибавило потребне услове у погледу 

мера заштите од пожара и експлозија који чине саставни део локацијских услова који 

се мањају.  

 

Све остало у локацијским условима ROP-BOR-17071-LOC-1/2016 и интерсни број 350-

3-14/2016-III/05, од 26.09.2016. године остаје непромењено. 

 

 

Обрадила: 

Драгана Николић 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                           НАЧЕЛНИК 

 

 

 

                                                                                                        Радисав Филиповић 

 

 


