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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-14274-LOC-1/2019 

Интерни број: 350-3-15/2019-III/05 

Датум: 25.06.2019. године 

Б о р 

Градска управа Бор - Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и 

стамбене послове, поступајући по захтеву Града Бора, ул. Моше Пијаде број 3,  матични број: 07208529 . 

ПИБ: 100568330 (коју по овлашћењу председника Општине Бор, број 031-4/2018-II/01 од 11.01.2018. 

године, заступа Слободан Глубовић), a 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 и 

37/19 – др. закон) и члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем („Сл. гласник РС “, бр. 113/15, 96/16 и 120/17), издаје 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

за реконструкцију и доградњу објекта стрелишта у Бору на к.п. бр. 2471 КО Бор 1 

 

ЛОКАЦИЈА: К.п. бр. 2471 КО Бор 1 - грађевинско земљиште ван граница ГГЗ, укупне 

површине 20844 m
2
, од чега је под објектима 288 m

2
, а што је утврђено увидом у јавни портал РГЗ-а.           

 

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 и 83/18). 

 

ПЛАНСКИ ОСНОВ: План генералне регулације градског насеља Бор („Сл. лист Општине 

Бор “, број 1/18 и 3/18). 

 

Целина односно зона у којој се локација налази: II просторна целина. 

Намена земљишта: спортски терени и објекти. 

Kомпатибилни садржаји: туризам, рекреација, зеленило, становање и др. 

 

 

Правила уређења и грађења:  

 

Индекс изграђености: оптимално 1. 

Индекс заузетости: за објекте до 30%, за терене до 80%. 

Дозвољена спратност:  до П + 3, висина до 25,00 m.  

 

Регулациона и грађевинска линија  

 

Регулациона линија приказана је на графичком прилогу.  
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Грађевинска линија удаљена је најмање 5 метара од регулационе линије. 

 

У постојећем спортском комплексу Градског стрелишта у просторној целини II обновиће се 

затворене површине и партерно и хортикултурно уредити отворене површине стрелишта. На додатној 

новој локацији са југозападне стране комплекса уредиће се простор за полазне терминале стаза за 

планинаре и трекере, јахаче и планинске бициклисте од Бора према Црном врху, са пратећим 

садржајима и паркингом. Пратећи садржаји обухватиће санитарне објекте, објекте за прихват јахаћих 

коња, мали сервис бицикала и угоститељски објект, уз обезбеђење најмање 30% локације под 

зеленилом. Сви затворени објекти биће спратности П+0, рустичне израде од локалних материјала. За 

простор стрелишта и полазних терминала урадиће се Урбанистички пројект и план парцелације. 

 

 

Услови за слободне и зелене површине 

 

Места изложена јаким сунчевим зрацима озеленити биљкама ситнијег лисног мозаика са 

маљавим листом, а у комбинацији са четинарима. 

Обезбедити стадардну инфраструктуру и систем за наводњавање као и вртно архитектонске 

елементе (стазе, мобилијар). 

Изградња надземних и/или подземних објеката није дозвољена осим инфраструктурних објеката 

од општег интереса. 

 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

На истој грађевинској парцели могу се градити други/пратећи објекти, али не помоћни објекти. 

 

 

Постављање ограде 

 

Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом 

до висине од 1,40 m. 

 

 

Потреба израде плана детаље регулације или урбанистичког пројекта  

 

Није предвиђена обавеза планске разраде планом детаљне регулације, као ни урбанистичким 

пројектом.  

 

Инжењерско-геолошки услови: нису утврђени у плану. 

 

 

У складу са Правилником о класификацији објеката („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015) поднет је 

захтев за реконструкцију и доградњу објекта категорије Г, класе 242001– војни објекти (утврђења, 

стражаре, бункери, стрелишта, центри за војно тестирање). 

Саставни део ових локацијских услова је и идејно решење израђено од стране ДОО ПРОАМБО, 

из Београда, ул. Николе Тесле број 4, Београд,  ИДР бр. 05-01/2019-0-ИДР и 05-01/2019-1-ИДР од маја  

2019. године,  где је одговорни и главни пројектант Дејан Матејић (лиценца Инжењерске коморе Србије 

број 300 Е810 07). 
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Услови прикључења на инфраструктуру  

 

Објекат који је предмет реконструкције у употреби је и прикључен је на све потребне 

инсталације. 

По службеној дужности  прибављени су услови ималаца јавних овлашћења које у свему треба 

испоштовати приликом пројектовања објекта и који чине саставни део ових локацијских услова, и то: 

 

Елекроенергетске инсталације: Услови за пројектовање и прикључење, издати од ЕПС 

дистрибуције Србије, огранак „Електродистрибуција Зајечар“, број 8.У.1.1.0-Д-10.08-185469/2-2019 од 

18.06.2019. године. 

Водовод и канализација: Сагласност и технички услови ЈКП „Водовод“ Бор, број 1446/2 од 

10.06.2019. године, којих се пројектант у свему мора придржавати приликом пројектовања и разраде 

идејног решења.  

Телеком:  Технички услови издати од стране Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“, 

Регија Ниш Извршна јединица Зајечар, бр. А334-271920/4-2019, број из ЛКРМ: 31 и 39 од 14.06.2019. 

године. 

Топлификација: Услови ЈКП Топлана Бор, број ROP-BOR-14274/2019 од 14.06.2019. године. 

Противпожарне мере: Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија 09.8.1 број 217-

10-08/19, ROP-BOR-14274-LOC-1-HPAP-5/2019 од 10.06.2019. 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. 

 

 

Саобраћај 

 

Пешачки и коласки прилаз до парцела задржавају се из постојећег стања.  

 

Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места -1 паркинг место 

на 40 гледалаца и 1 паркинг место на 70 m2 корисне површине простора допунске, могуће намене. 

 

Инжењерско-геолошки услови: нису дефинисани у плану. 

 

 

Посебни услови: 

 

Ови локацијски услови представљају основ за издавање грађевинске дозволе.  

На основу ових локацијских услова може бити израђен пројекат који је неопходан у поступку 

издавања грађевинске дозволе. 

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

У складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, 

поступци за изградњу објеката покрећу се попуњавањем одговарајућег захтева преко система за 

електронско подношење пријава (ceop.apr.gov.rs) и за исти је неопходно да се поседује квалификовани 

електронски потпис и да инвеститор обезбеди пројектну документацију од овлашћеног пројектанта у 

одговарајућој форми. 
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Уз захтев за издавање грађевинске дозволе прилаже се: 

1) извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује 

садржина техничке документације; 

2) пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина 

техничке документације; 

3) доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и доношење решења о 

грађевинској дозволи и накнаде за Централну евиденцију. 

4) доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право 

уписано у јавној књизи или је успостављено законом, односно ако је Законом прописано да се тај доказ 

не доставља; 

5) уговор између инвеститора и финансијера, ако је закључен; 

6) уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђивању 

недостајуће инфраструктуре, ако је то услов за издавање грађевинске дозволе предвиђен локацијским 

условима; 

7) сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе радови на 

грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица; 

8) услове за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем 

електричне енергије, као и на дистрибутивни, односно систем за транспорт природног гаса, који су 

прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима; 

Ако је до подношења захтева у катастру спроведена парцелација, односно препарцелација у 

складу са издатим локацијским условима или је промењен број парцеле, односно парцела за које су 

издати локацијски услови, уз захтев се прилаже и доказ о тој промени (решење, односно уверење органа 

надлежног за послове државног премера и катастра о извршеној парцелацији, односно препарцелацији, 

односно промени броја парцеле, односно парцела). 

За објекте за које је прописано плаћање доприноса за уређивање грађевинског земљишта, 

саставни део захтева је и изјашњење подносиоца о начину плаћања доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта, као и средствима обезбеђења у случају плаћања на рате, за објекте чија укупна 

бруто развијена грађевинска површина прелази 200 м2 и који садржи више од две стамбене јединице. 

 

Локацијски услови престају да важе у року од две године од дана издавања или до истека 

важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је 

поднет захтев. 

Упутство о правном средству:  Против ових локацијских услова може се поднети приговор 

Градском већу града Бор, у року од три дана од дана достављања. Приговор се подноси преко овог 

Органа. Приговор се подноси електронски (приступ преко сајта Агенције за привредне регистре 

или преко портала građevinskedozvole.rs), са уплаћеном административном таксом у износу од 80,00 

РСД, уплаћеном на жиро рачун 840-742241843-03 (позив на број 97  17-027). 

 

Обрадила: 

Драгана Николић 

                                                                                                                     НАЧЕЛНИК 

                                                                                                        

 

 

                                                     

                                                                                                                               Радисав Филиповић 
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ (План генералне регулације градског насеља Бор) 

Прилог 1: Намена површина 

 
Легенда: 
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Прилог 2: Јавна својина 

 
Легенда: 
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Прилог 3: Примена плана – целина 2. 

 
Легенда: 
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Прилог 4: Саобраћај и урбанистичка регулација 
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Легенда: 
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