
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БОР 
ГРАДСКА УПРАВА 
Одељење за урбанизам, грађевинске, 

комуналне, имовинско-правне и стамбене послове 

Одсек за спровођење обједињене процедуре 

издавања дозвола и комуналне послове 
број: ROP-BOR-39584-LOC-2/2020 
интерни број: 350-2-5/2020-III/05 
28.02.2020. године 
Б О Р  
 

Градска управа Бор - Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и 
стамбене  послове, поступајући по захтеву ОДС ЕПС Дистрибуција Д.О.О. Београд – огранак 

Електродистрибуција Зајечар матични број 100001378, ул. Трг Ослобођења бр. 37 Зајечар а 

поднетом преко пуномоћника Ивана Крстића  ЈМБГ 1205973750016 из Зајечара, ул. Љубе 

Нешића бр. 98/22, а на основу члана 53а. Закона о планирању и  изградњи  („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,37/19 и 9/20) издаје 
 
 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
за  изградњу локалног инфрструктурног вода – стубне трафостанице са прикључним водом на 

катастарским парцелама бр.  2456, 10626, 2037, 1981, 1982, 2019, 1986, 2486, 2454, 1985, 1983, 1989, 
1984, 2022, 2485, 2021, 1991, 1988, 2036, 2038, 2039, 2026, 2024, 2034, 2033, 2035, 2046, 2047, 2060, 

1990, 2020, 2023 све КО Лука 
 

 
ИНВЕСТИТОР:    ОДС ЕПС Дистрибуција Д.О.О. Београд – огранак Електродистрибуција Зајечар, 

ул. Трг Ослобођења бр. 37 Зајечар. 
  
ЛОКАЦИЈА:      КП бр.  2456, 10626, 2037, 1981, 1982, 2019, 1986, 2486, 2454, 1985, 1983, 1989, 1984, 

2022, 2485, 2021, 1991, 1988, 2036, 2038, 2039, 2026, 2024, 2034, 2033, 2035, 2046, 

2047, 2060, 1990, 2020, 2023 све КО Лука. 
 

ПРАВНИ ОСНОВ:    Закон о планирању и  изградњи  („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 

24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14,  83/18, 31/19,  37/19 и 9/20 ).  
   

ПЛАНСКИ ОСНОВ: Предметне катастарске парцеле налазе се у просторном обухвату Просторног 

плана Општине Бор („Сл. лист општина“, бр. 2 и 3/2014). 
 

Планирана намена објекта: 
Објекти  инфраструктуре –  стубна трафостаница са прикључним водом. 
 
Урбанистички коефицијенти се не одређују јер се ради о локалној  инфраструктури. 
 

Регулационе и грађевинске линије: 
Регулациона линија представља линију разграничења између трасе новопројектоване мреже и 

околног земљишта. 
Грађевинска линија новопројектоване  мреже представља траса инфраструктурног вода. 
 

Правила грађења: 
Овим локацијским условима се утврђује изградња локалног инфрструктурног вода – стубне 

трафостанице са прикључним водом на катастарским парцелама бр.  2456, 10626, 2037, 1981, 1982, 
2019, 1986, 2486, 2454, 1985, 1983, 1989, 1984, 2022, 2485, 2021, 1991, 1988, 2036, 2038, 2039, 2026, 

2024, 2034, 2033, 2035, 2046, 2047, 2060, 1990, 2020, 2023 све КО Лука.  У складу са Правилником о 

класификацији објеката („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015) класа објекта који је предмет доградње је 
222410 – Локални електрични надземни и подземни водови и 222420 – Трансформаторске станице и 

подстанице, категорије Г – инжињерски објекти.  Изградња новопројектованог објекта локалне 

стубне трафостанице се изводи у циљу стварања услова за боље снабдевање електричном енергијом 



 

локалног становништа у атару сеоског насеља Лука на мзв. „Празна врећа 2“.  Нова стубна трафо 
станица се гради на катастарској парцели бр. 2456 КО Лука. Новоројектована траса 

инфраструктурног вода почиње од почетне тачке предметног прикључног вода односно ТС 10/04 kV 

„Бели поток – Кула“ која се налази на катастарској парцели бр. 10620 КО Лука. Траса се наставља 
преко катастарских парцела бр. 2047, 2056, 2039, 2060, 2038, 2035, 2037, 2036, 2034, 2033, 2026, 2024, 

2023, 2019, 2020, 2021, 2022, 1991, 1990, 1989, 1988, 1985, 1984, 1983, 1982, 10626 све КО Лука до 

новопројектоване стубне трафо станице која се лоцира на катастарској парцели бр. 2456 КО Лука.  
 

6. Да ли постојећа КП испуњавају услове за грађевинску парцелу:  
Услови у погледу површине парцела се не утврђују јер је предмет локацијских услова објекат  

инфраструктуре – локалног инфрструктурног вода – стубне трафостанице са прикључним водом. 
 

7. Потреба израда плана детаљне регулације или урбанистичког пројекта: Просторним планом 

Општине Бор („Сл. лист општина“, бр. 2 и 3/2014). није успостављена обавеза израда плана детаљне 
регулације или урбанистичког пројекта за наведене катастарске парцеле. 
 

8. Инжењерско-геолошки услови: нису предвиђени кроз план. 
 
10. Нивелациони услови: Нивелационе услове дефинисати пројектом документацијом у складу са 

конфиугарацијом терена. 
 
11. Могућности и технички услови за прикључење на саобраћајну и комуналну 

инфраструктуру 
Саобраћај: Пешачки и колски прилази се задржавају из постојећег стања – не мењају се 
 

 

 

 Посебни услови: 
             У циљу издавања Решења о одобрењу за извођење радова дозволе инвеститор је у обавези да 

електронским путем овом Одељењу поднесе захтев за издавање Решења о одобрењу за извођење 

радова у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20). 
 

 

Ови локацијски услови представљају основ за издавање Решења о одобрењу за извођење 
радова.  
 На основу ових локацијских услова инвеститор може да уради пројекат који је неопходан у 

поступку издавања Решења о одобрењу за извођење радова у складу са законом и подзаконским 
актима. 

Пројекат мора да испуњава све услове из важеће законске регулативе и ових локацијских 

услова.  
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе подноси се: 

             1)   Локацијски услови; 
             2)   Пројекат усклађен са локацијским условима, и урађен у складу са Законом и   
                  подзаконским актима; 

             3)   Доказ о праву својине на земљишту; односно закупа на грађевинском земљишту у   
                    јавној својини; 
             4)   Доказ о уређењу односа са надлежним органом у погледу плаћања доприноса за  
                   уређивање грађевинског земљишта; 
             5)   Доказ о уплати административне таксе. 
 
 

 

 

Локацијски услови престају да важе уколико инвеститор у року од 2 (две) године од дана 
издавања  ових локацијиских услова не поднесе надлежном органу захтев за издавање грађевинске 

дозволе. 
 
 

 



 

 
 

 

Правна поука: Против ових локацијских услова може се поднети приговор Градском већу СГ Бора, 
у року од три дана од дана достављања. Жалба се подноси преко овог Органа са градском 

административном таксом  у износу од 80,00 динара, уплаћеном на жиро рачун бр. 840-742251843-73 

(позив на број 97 17 - 027). 
 
 

 

           Локацијске услове доставити: подносиоцу захтева и архиви. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Обрада:                                                                                              

 

    Драган Јеленковић, 

 дипл.просторни планер     
 

                                                                                                                                    НАЧЕЛНИК, 
 

 

 

                                            Драгана Николић 
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