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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-10355-LOCH-2/2020 

Интерни број: 350-2-15/2020-III/05 

Датум: 07.07.2020. године 

Б о р 

 

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

и стамбене послове, поступајући по захтеву инвеститора Оператор дистрибутивног система 

ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, из Зајечара, Трг ослобођења 37, матични број: 07005466, 

ПИБ: 100001378, поднетом преко пуномоћника  Саше Виденовић из Бора, ул. Краља Петра I  

бр.2/12, ЈМБГ: 0405978751016, за издавање локацијских услова, а на основу чланa 53а. Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 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 – др. закон и 9/20) 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 измештање деонице 10 кV водова за село Бучје због  

проширења флотацијског јаловишта "Велики Кривељ" 

 

 

ЛОКАЦИЈА: К.п. бр. 8952 КО Бучје, површине 2512 m
2
, њива 6. класе; и следеће катастарске 

парцеле у КО Кривељ: к.п. бр. 19706, површине 2990 m
2
, шума 5. класе; к.п. бр. 19707/2, 

површине 1590 m
2
, пашњак 5. класе; к.п. бр. 19702/2, површине 266 m

2
, шума 6. класе; к.п. бр. 

19526/3, површине 47227 m
2
, остало земљиште; к.п. бр. 20249/1, површине 4900 m

2
, остало 

земљиште – некатегорисани пут; к.п. бр. 19679, површине 987 m
2
, њива 6. класе; к.п. бр. 

19698/1, површине 9557 m
2
, остало земљиште - њива 6. класе; к.п. бр. 19697, површине 2921 m

2
, 

остало земљиште – шума 4.- класе; к.п. бр. 19684, површине 2704 m
2
, остало земљљиште – 

њива 6. класе; к.п. бр. 19695/1, површине 3692 m
2
, остало земљиште – њива 6. класе; к.п. бр. 

19695/2, површине 1082 m
2
, остало земљиште – њива 6. класе; к.п. бр. 19694/2, површине 1482 

m
2
, остало земљиште – њива 6. класе; к.п. бр. 19693/2, површине 2248 m

2
, остало земљиште – 

некатегорисани пут; к.п. бр.  19985, површине 870119 m
2
, остало земљиште – вештачко језеро; 

к.п. бр. 19852, површине 975 m
2
, остало земљиште – пашњак 4. класе; к.п. бр. 19368, површине 

57091 m
2
, остало земљиште – шума 4. и 5. класе; к.п. бр. 19369, површине 4932 m

2
, остало 

земљиште – пашњак 6. класе; к.п. бр. 19316, површине 23559 m
2
, остало земљиште – шума 5. 
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класе; к.п. бр. 19349, површине 13595 m
2
, остало земљиште – некатегорисани пут; к.п. бр. 

19296/1, површине 3903 m
2
, шумско земљиште – шума 4. класе; к.п. бр. 19270/1, површине 4032 

m
2
, остало земљиште – шума 4. класе; к.п. бр. 19267/1, површине 8914 m

2
, шумско земљиште – 

шума 4.класе; к.п. бр. 19266, површине 4421 m
2
, остало земљиште – шума 4.класе; к.п. бр. 

19265/2, површине 5266 m
2
, остало земљиште – пашњак 6. класе; к.п. бр. 19264, површине 232 

m
2
, остало земљиште – некатегорисани пут; к.п. бр.20252, површине 134 m

2
, остало земљиште – 

некатегорисани пут.  

 

ПРАВНИ ОСНОВ: Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 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 – др. закон и 9/20). 

 

ПЛАНСКИ ОСНОВ: Просторни план општине Бор („Сл. лист општина“, број 2/14 и 3/14), За 

подручје које је предмет ових локацијских услова у изради је Просторни план подручја посебне 

намене Борско-мајданпечког рударског басена. 

 

У Просторном плану општине Бор за предметни простор одређене су следеће намене: 

пољопривредне и шумске површине, простор за који су издата одобрења за рударско-геолошка 

истраживања, зона флотацијског јаловишта, рекултивација 

 

 

Саобраћај 

 

На простору који је предмет ових локацијских услова налазе се општински путеви.   

 

 

Ширина појаса регулације и ширина заштитног појаса пута 

 

Појас регулације је простор дефинисан границом грађења јавног пута, унутар кога се 

изводе грађевински захвати приликом изградње, реконструкције или одржавања јавног пута. 

Просторним планом утврђује се оријентациона ширина појаса регулације за општински пут 

ширине око 10 m. 

 

За трасе постојећих и планираних јавних путева, утврђени су: 

− заштитни појас пута ширине 5 m за општински пут; и 

− појас контролисане изградње – пружа се од границе ужег - непосредног заштитног 

појаса у ширини од 5 m за јавни општински пут. 

 

Поред јавног пута, забрањена је изградња грађевинских или других објеката, као и 

постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина 

пратећих садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја и инсталација који служе потребама 

јавног пута и саобраћаја на јавном путу. 

 

У овом заштитном појасу је дозвољена изградња, односно постављање водовода, 

канализације, топловода, железничке пруге и сл., као и постављање телекомуникационих и 
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електро водова, инсталација, постројења и сл., по претходно прибављеној сагласности 

управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове. 

 

 

Правила за заштиту јавних путева 

 

Планом су утврђене мере заштите приликом изградње електроенергетских објекта, 

изградње и коришћења простора у њиховој близини. 

Ширина заштитног појаса одређује се зависно од напона далековода и износи за 

надземне водове: 10 kV - 6 m. На простору предвиђеном за заштитни појас не могу се градити 

објекти и вршити радови супротни разлогу због којег је појас успостављен. 

 

 

Правила за изградњу електроенергетских водова 

 

Целокупну електроенергетску мрежу и трафостанице градити на основу главних 

пројеката у складу са вежећим законским прописима. 

Правила за водове 35 и 10 kV су: 

 35 kV и 10 kV мрежу градити подземно у градском ткиву, кабловским 

канализацијама директним полагањем у земљу, и надземно на бетонском стубовима са голим 

проводницима, а на периферији насеља надземно на бетонском стубовима са голим 

проводницима; 

 

Одређивање осталих сигурних удаљености и висина од објеката, као и укрштање 

електроенергетских водова међусобно и са другим инсталацијама вршити у складу са важећом 

регулативом за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 

kV.  

Урбанистички параметри и грађевинске линије не дефинишу се пошто се ради о 

изградњи електроенергетских водова. 

 

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

одобрава се измештање деонице 10 кV водова за село Бучје због проширења флотацијског 

јаловишта "Велики Кривељ", у дужини од укупно 2376,46 m, категорије Г, класификације 

221411, на к.п. бр:  

- 8952 КО Бучје, 

- 19706, 19707/2, 19702/2, 19526/3, 20249/1, 19679, 19698/1, 19697, 19684, 19695/1, 

19695/2, 19694/2, 19693/2, 19985, 19852, 19368, 19369, 19316, 19349, 19296/1, 19270/1, 19267/1, 

19266, 19265/2, 19264, 20252 КО Кривељ. 

 

Саставни део ових локацијских услова је Идејно решење број 865/13.06.2019. од јуна 

2019. године, израђено од Института за рударство и металургију из Бора, Зелени булевар број 

35, где је одговорно лице Миле Бугарин, а одговорни пројектант Драгољуб Цветковић, лиценца 

број 350 8599 04. 
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Услови прикључења на инфраструктуру  

 

Ради изградње и одржавања мреже током периода експлоатације, инвеститор је у 

обавези да за сваку парцелу на којој нема власништво и до које не постоји прилазни пут 

обезбеди прилаз на законом прописани начин. 

 

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 ОДС ЕПС 

Дистрибуција Зајечар, број 8.У.1.1.0-Д-10.08-175143/2-2020 од 01.07.2020. године. 

Водовод и канализација: Сагласност и технички услови ЈКП „Водовод“ Бор, број 1392/2 од 

18.06.2020. 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. A334−177873/2 -2020, број из ЛКРМ: 31 од 

18.06.2020. године. 

Противпожарне мере: Услови у погледу мера заштите од пожара 09.8.1 број 217-10-06/20, 

ROP-BOR-10355-LOC-1-HPAP-7/2020 од 25.06.2020. 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. 

ЈП за стамбене услуге Бор: Технички услови, број 976, од 04.05.2020. године. 

 

Обавеза израде плана детаљне регулације или урбанистичког пројекта није предвиђена 

планом.  

 

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 
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поседује квалификовани електронски потпис и да инвеститор обезбеди пројектну 

документацију од овлашћеног пројектанта у одговарајућој форми. 

 

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; 

9) доказ да је плаћена накнада за промену намене земљишта из пољопривредног, односно 

шумског земљишта, у грађевинско земљиште, ако се ради о земљишту за које је прописано 

плаћање ове накнаде пре издавања грађевинске дозволе. 

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). 

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе за градњу комуналне инфраструктуре у 

регулацији постојеће саобраћајнице прилаже се и геодетски снимак постојећег стања на 

катастарској подлози, израђен од стране овлашћеног лица уписаног у одговарајући регистар у 

складу са законом. 

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 m
2
 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 
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коју је поднет захтев. 

 

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

Градском већу града Бора, 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 

                                                                                                              

 

   

                                                                                                            Драган Јеленковић,  

                                                                                                         дипл. просторни планер                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


