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Б о р 

 
 

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

имовинско-правне и стамбене послове, Одсек за урбанизам, грађевинске и комуналне 

послове, поступајући по захтеву AD „MESSER TEHNOGAS“, из Београда, 

Бањички пут број 62, матични број 07011458, за издавање локацијских услова, који је 

по Пуномоћју број 1443 од 11.03.2016. године поднео Немања Јовић, ЈМБГ: 

1507984710063, а на основу члана 53а. до 57. Закона о планирању и изградњи („Сл. 

гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 

132/2014 и 145/2014 ), издаје 

 

  

  ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

којом 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 

 

 

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

матични број 07011458 

 

ЛОКАЦИЈА: К.п. бр. 800/2  КО Бор 1, у улици Милана Васића Перице у Бору. 

Катастарска парцела има површину од 17928 m². 

 

ПРАВНИ ОСНОВ: Закон о планирању и  изградњи  («Сл. гласник РС», бр. 72/09, 

81/09, 64/2010, 24/2011 и 121/2012). 

 

ПЛАНСКИ ОСНОВ: Генерални урбанистички план Бора („Сл. лист општине Бор“, 

број 20/2015 и 21/2015), Урбанистички пројекат за к.п. бр. 800/2 КО Бор 1 у Бору у 

улици Милана Васића Перице, потврђен под бројем 06-113/2013-III/05 од 30.10.2013. 

године.  

 

 

Еелменти преузети из ГУП-а Бора 

  
Рударско-металуршка зона у ивичном појасу града Бора. Постојећа рударско-

индустријска зона, површине око 527,5 ha један је од основних елемената просторне 

структуре  на контакту са урбаном структуром Бора. Ова зона се налази поред 

североисточног дела града. У зони су лоцирани крупни рударско-металуршки 

капацитети РТБ Бор групе (Површински коп - одлагалиште јаловине, Флотација, 

Топионица  и рафинација бакра, јаловишта, радионице, индустријски круг, подземна 

експлоатација „Јама” са сервисним и извозним окнима, складишта и др). Зона 

располаже ресурсима руде бакра и крупним производним, топионичарским и 

прерађивачким капацитетима. Највећа предузећа у зони су Топионица и рафинација 
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бакра и Рудник бакра „Бор”. Најстарији рударско-металуршки објекти и производни 

погони ТИР –алоцирани су у централном делу комплекса: Топионица,  Електролиза, 

Фабрике сумпорне киселине, Ливница бакра и легура бакра, Фабрика бакарне жице, 

Енергана и служба транспорта.  

Завршетак започете реконструкција Топионице и изградња нове фабрике сумпорне 

киселине, планира се на локацији постојећег комплекса. У наредном периоду предвиђа 

се инфраструктурно опрeмање дела зоне нeдостаjућом мрeжом и обjeктима 

(пречишћавање и одвођење отпадних вода, изградња/проширење терминала/паркинга 

за рударску механизацију, камионе и друга возила, уређење паркинг простора за 

путничка возила, уређење површина, и друго), обезбеђивање тампон зоне зеленила 

према централним урбаним функцијама и наменама с обзиром на њихову близину, 

боље одржавање и реконструкција саобраћајне мреже, уређивање терена, коришћење 

девастираних и напуштених објеката, као и пратећих садржаја (складишта, 

одржавање, логистичке и пословне услуге и др.). Смештај наведених активности и 

садржаја на овом локалитету условљава се стриктном применом урбанистичко-

техничких услова, строгих еколошких и других стандарда. Императив је примeна 

активних мeра заштитe животнe срeдинe у складу са новим систeмом стандарда, 

санација еколошких проблема, ремедијација Борске реке и урeђeња окружења. 

 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  

 

Урбанистички параметри – преузети из урбанистичког пројекта:  

- Максимални индекс (степен) изграђености : 0,28. 

- Максимални индекс (степен) заузетости земљишта : 24.27. 

                                             

- Намена објеката који се планира за изградњу:  станица за складиштење и 

претакање течног аргона – резервоар течног аргона запремине 50 m³ и опрема за 

претакање (пумпа и друге инсталације). 

 

Место на ком се поставља резервоар са пратећом опремом за формирање 

претакалишта налази се на слободном простору  уз интерне саобраћајнице, у наставку 

раније постављених резервоара. На постојећем бетонском простору изградити темељ 

за монтажу резервоара. Уз резервоар пострављају се и уређаји и опрема за претакање 

течног аргона у аутомобилску цистерну (усисни цевовод са потребном арматуром, 

пумпа за претакање, повратни вод пумпе у резервоар, потисни цевовод, сигурносна 

арматура, мерна арматура, флекцибилне цеви за претакање, конструкција за 

механичку заштиту опреме: метални стубићи и брзорастављиве спојнице на 

прикључним цревима, и др.  

У складу са прописима око претакалишта формира се заштитна зона 

претакалишта.  У заштитној зони претакалишта подлога мора бити изграђена од 

негоривог матаријала и мора имати потребну носивост за аутомобил-цистерну. 

Приступ резервоару са аутомобил-цистерном обезбеђен је са интерне 

саобраћајнице. 

 
При пројектовању објекта обавезна је примена Правилника о техничким 

нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у 

близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ“, број 8/95). 

 

Одвод површинске воде са парцела решити слободним падом према риголама, 

односно према улици, са најмањим падом од 1,5%, тако да се не угрожавају суседни 

објекти. 
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РЕГУЛАЦИОНА И ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА 

 

Регулациона линија је  граница између к.п. бр. 4651 КО Бор – улица Милана Васића 

Перице и катастарске парцеле број 800/2 КО Бор 1. 

 

Грађевинска линија удаљена је од регулационе линије најмање 25,15 m. 

 

 

НИВЕЛАЦИОНИ УСЛОВИ 

 

 Реперна кота нивелације околног терена и саобраћајница је +365.50, од које 

варирају нивелете сходно потребним падовима за успешно одводњавање терена. 

 

 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА САОБРАЋАЈНУ,  

КОМУНАЛНУ  И ДРУГУ  ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

Саобраћај:  Колски и пешачки прилаз парцели и објектима на њој обезбеђује се из 

улице Милана Васића Перице, односно к.п. бр. 4651 КО Бор 1.  

 

Електроенергетика:  Постоје и приложени су Технички услови за прикључење на 

дистрибутивни електроенергетски систем бр. 8.У.1.1.0-Д-10.8-203732/3-2016 од 

04.08.2016. године  издати од стране Електропривреде Србије, огранка 

„Електродистрибуција Зајечар“ које треба у свему испоштовати приликом израде 

пројектне документације за изградњу предметног објекта.  

 

 

ТТ инсталације: Постоји и приложена је Сагласност са техничким условима број 

7140-283957/3-2016 од 26.07.2016. године, коју је издало АД „Телеком Србија“, Регија 

Ниш, Извршна једниница Зајечар, а које треба у свемиу испоштовати. 

 

Toплификација: Постоје и приложени су услови ЈКП-а „Топлана“ Бор од 08.09.2016. 

године, које у свему треба испоштовати. 

                                                                             

Водовод и канализација: Постоје и приложени су технички условиза прикључење 

објекта на водоводну и канализациону мрежу које треба у свему испоштовати – 

Сагласност број 2258/2 од 29.07.2016. године, које је издало ЈКП „Водовод“ Бор.   

 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ И НАПОМЕНЕ 

На основу ових локацијских услова може бити израђен пројекат за грађевинску 

дозволу.  

Пројекат мора испуњавати све услове из важеће законске регулативе и ових 

локацијских услова.  

 

Захтев за издавање грађевиснке дозволе подноси се електронски (приступ 

преко сајта Агенције за привредне регистре или преко портала 

građevinskedozvole.rs). 

 

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе прилажу се:  

1) Локацијски услови; 

2) Пројекат са техничком контролом, усклађен са локацијским условима,  
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3) Извод из пројекта за издавање грађевинске дозволе, 

4) Доказ о праву својине, односно закупа на грађевинском земљишту, 

односно доказ о праву својине на објекту; 

5) Доказ о уплати републичке административне таксе и других накнада, 

6) Други докази одређени планом, Законом или локацијским условима. 

 

Саставни део ових локацијских услова је и Идејно решење број 020776 од 2015. 

године, које је израдило „MESSER TEHNOGAS“ ад, Пројектовање и сервис, 11090 

Београд, Бањички пут 62. 

 

 

Ови локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања, односно до истека 

важности грађевиснке дозволе која се издаје на основу ових локацијских услова. 

 

 Упутство о правном средству:  Против ових локацијских услова може се 

поднети приговор Општинском већу Општине 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 840-742251843-73 (позив на број 97  17-027). 

 

 

 

 

                                                                                                 ЗАМЕНИК 

                                                                                                           НАЧЕЛНИКА 

                                                                                                        Драгана Николић 

 

 


	ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

