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Б о р 

 

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

и стамбене послове, поступајући по захтеву захтеву Д.О.О. „Kopernikus Tehnology“, ул. Јурија 

Гагарина бр. 206, Београд, ПИБ: 100429741, МБ: 17202057 и 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 и 145/14) и члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15) издаје 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

  о могућностима и ограничењима изградње кабловско-дострибутивног система  

на КП бр. 3953/2, 3954, 3957/1, 3958, 3947, 4680, 3218, 3216, 3219, 3293/1, 

3231/1, 2653/4, 4669, 2983/1 КО Бор 1, КП бр. 7703, 7712, 7711, 1226, 1195, 626, 

625, 623, 622, 450, 451, 544, 543, 542, 541, 498, 495, 480, 1193, 281, 1194, 150, 

152/1, 155, 274, 273, 272, 271/1, 271/2, 269, 242/1, 240, 239, 201, 237, 963, 974, 

1037, 1042, 1043, 1045, 1047, 3227/3, 3721, 3720, 3719, 3718, 3717, 3716, 3708, 

3706, 3705, 3704, 3698, 7719, 3697, 3693, 3692, 3694, 3691/2, 3689, 3685, 3686, 

3682, 3678, 3677, 3676, 3651, 3645, 3644, 3640, 7696, 7725, 10228, 10229, 3839 КО 

Слатина и КП бр. 11405, 10242, 10243 КО Доња Бела Река. 

 

 

 

ЛОКАЦИЈА:    
 

Према подацима из јавног портала евиднције непокретности катастарске парцеле које су предмет 

ове информације о локацији имају следећу површину: 

 

БРОЈ КАТАСТАРСКЕ 

ПАРЦЕЛЕ 

КАТАСТАРСКА ОПШТИНА ПОВРШИНА У м
2
 

3953/2 Бор I 1150 

3954 Бор I 270 

3957/1 Бор I 17071 

3958 Бор I 2737 

3947 Бор I 15069 

4680 Бор I 2143 

3218 Бор I 2395 

3216 Бор I 798 

3219 Бор I 5906 

3293/1 Бор I Нема података 

3231/1 Бор I 39531 

2653/4 Бор I 4933 

4669 Бор I 10258 

2983/1 Бор I 1572 

7703 Слатина 466 

7712 Слатина 22746 

7711 Слатина 26538 

1226 Слатина 461332 

1195 Слатина 8844 

626 Слатина 365 



625 Слатина 777 

623 Слатина 701 

622 Слатина 210 

450 Слатина 1072 

451 Слатина 247 

544 Слатина 4007 

543 Слатина 4066 

542 Слатина 500 

541 Слатина 2842 

498 Слатина 2325 

495 Слатина 1061 

480 Слатина 1005 

1193 Слатина 63799 

281 Слатина 709 

1194 Слатина 12569 

150 Слатина 719 

152/1 Слатина 1210 

155 Слатина 1043 

274 Слатина 425 

273 Слатина 754 

272 Слатина 276 

271/1 Слатина 577 

271/2 Слатина 676 

269 Слатина 349 

242/1 Слатина Нема података 

240 Слатина 860 

239 Слатина 718 

201 Слатина 823 

237 Слатина 956 

963 Слатина 344 

974 Слатина 749 

1037 Слатина 1766 

1042 Слатина 840 

1043 Слатина 1808 

1045 Слатина 3187 

1047 Слатина 5071 

3227/3 Слатина 1835 

3721 Слатина 11063 

3720 Слатина 2862 

3719 Слатина 2380 

3718 Слатина 1431 

3717 Слатина 2005 

3716 Слатина 614 

3708 Слатина 9280 

3706 Слатина 7767 

3705 Слатина 2219 

3704 Слатина 4701 

3698 Слатина 4842 

7719 Слатина 52716 

3697 Слатина 272 

3693 Слатина 9583 

3692 Слатина 2534 

3694 Слатина 6073 

3691/2 Слатина 4514 

3689 Слатина 722 

3685 Слатина 9977 

3686 Слатина 4766 



3682 Слатина 15370 

3678 Слатина 4665 

3677 Слатина 676 

3676 Слатина 2868 

3651 Слатина 2257 

3645 Слатина 2054 

3644 Слатина 3047 

3640 Слатина 5520 

7696 Слатина 153201 

7725 Слатина 4003 

10228 Слатина Нема података 

10229 Слатина Нема података 

3839 Слатина 3292 

11405 Доња Бела Река 24204 

10242 Доња Бела Река 3777 

10243 Доња Бела Река 3494 

 

 

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 и 145/14). 

 

1. Плански основ:   Просторни план општине Бор („Сл. лист општине Бор“, бр. 2 и 3/2014), 

Генерални урбанистички план Бора („Сл. лист општине Бор“, бр. 20 и 21/2015) и План детаљне 

регулације „Нови Градски Центар“ у Бору („Сл. лист општине Бор“, бр. 15/2004). 

 

2. Целина, односно зона у којој се локација налази: локација се налази у просторној целини V 

Генералног Урбанистичког Плана Бора, у насељу „Нови Градски Центар“ обухваћено 

регулационим планом за то подручје, као и у атарима села и у сеоским зонама у Просторном Плану 

општине Бор. 

Урбанистички параметри се не одређују јер се ради о објекту инфраструктуре. 

 

3. Намена земљишта: улице, општински путеви, општински некатегорисани путеви, државни  пут 

II А реда.  

 

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

објекта инфраструктуре је 222431 - локални телекомуникациони водови, надземни или подземни, 

као и помоћне инсталације (категорије Г - инжењерски објекти). 

 

4. Регулационе и грађевинска линија: 

Регулационе линије представљају међу између путева (у чијој регулацији се планира објекат 

инфраструктуре) и осталог грађевинског земљишта. 

Грађевинске линије се не одређују јер се гради објекат инфраструктуре. 

 

 

5. Правила изградње:  
У складу са достављеним Идејним решењем утврђено је да се приводни оптички кабл 

простире од објекта на КП бр.3953/2 КО Бор 1 који се налази у стамбеној зони мале густине са 

приступним путем према улици Данила Киша, ка улицама Саве Ковачевића и Цара Лазара у 

градском насељу „Нови градски центар“, затим даље у регулацијама државних путева (улица Наде 

Димић), па надаље путем према и  кроз села Слатина и Доња Бела Река, државним путем Бор-

Зајечар све до Заграђа. У складу са захтевом инвеститора, утврђено је да је предмет изградње 

приводни оптички кабл од „Новог градског центра“ у Бору па до потеса „Заграђе“ које је у атару 

села Доња Бела Река. 

Приводни оптички кабл се простире у регулацијама улица, државних путева и 

некатегорисаних путева и укршта се са истима на неким деловима- државним путем IIA реда, и у 

одређеној дужини се простире и у регулацији пута. Такође се оптички приводни кабл укршта са 

регулацијом (коритом)  Борске реке (што је утврђено из графичког прилога достављеног уз захтев 

инвеститора). 

 



 

 

Полагање каблова 

 

Телекомуникациони каблови полажу се у ров дубине 0,6 - 1,2 m. Бакарни каблови се полажу 

непосредно у ров, а за оптичке каблове се претходно у ров полажу ПЕ цеви пречника 32-40 mm, у 

које се касније увлачи (удувава) оптички кабл. 

Ров се копа на дубини од 1 m, од нивелете терена, у насељеном месту и на дубини од 1,2 m, ван 

насељеног места, за III категорију земљишта. За земљишта IV категорије дубина полагања је 1 m, 

како у насељеном месту, тако и ван њега. За више категорије земљишта дубина рова се може 

смањити, при чему је најмања дубина 0,6 m. Ров се, по правилу, поставља у коридору саобраћајнице 

по могућству у путном земљишту на растојању од 3 m од профила пута, или у заштитном појасу 

што ближе путу. 

Настављање цеви извршити након температурске стабилизације, најбоље пар дана након 

полагања. При спајању цеви не сме бити промењен геометријски облик цеви, а спој мора да издржи 

притисак од најмање 6 bar-а. 

Након постављања и настављања цеви у дужини фабричке дужине кабла, који треба 

провући кроз цев, врши се провера квалитета заптивености цеви и спојева и испитивање 

проходности цеви калибратором. Положене цеви морају бити заптивене гуменим чеповима све до 

полагања, провлачења кабла. Након полагања кабла, цеви се затварају гуменим чеповима 

прилагођеним за одређени тип кабла. Место завршетка цеви мора бити обележено, јер се на том 

месту, касније, увлачи кабл у цев. 

 

Ров се, после завршеног испитивања цеви, затрпава у слојевима: 

− I слој - слој песка или ситне земље дебљине 15 до 20 cm; 

− II слој - слој земље дебљине 30 до 40 cm; опоменска и идентификациона трака са ознаком "ПТТ 

кабл", која служи за упозорење и одређивање трасе кабла током одржавања; и 

− III слој - слој преостале земље (од ископа рова), с тим да се вишак земље нанесе на трасу. 

 

Траса кабла се обележава бетонским стубићима, који се постављају на сваких 200 до 300 m 

и на местима прелаза преко природних и вештачких препрека, са обе стране прелаза. 

 

 

Израда прелаза 

 

На местима укрштања трасе кабла са рекама, потоцима, каналима, путевима, пругама и уопште на 

местима где кабл није приступачан и где не може да се изврши брза интервенција, кабл се поставља 

у цев. Постављање кабла у цев се врши и на местима на којима је кабл изложен механичком 

оптерећењу. Ако се цеви полажу у земљу и ако је слој земље изнад кабла дебљи од 60 cm, полажу 

се PЕ цеви или PVC цеви. На местима где кабл пролази надземно, односно није довољно заштићен 

слојем земље постављају се гвоздено- поцинковане (FeZn) цеви. 

На местима ТТ прелаза постављају се PЕ-цеви Ø 40, које треба наставити у континуитету са цевима 

које се полажу у ров. 

ТТ прелази могу бити изведени бушењем, прокопавањем или прављењем специјалних 

конструкција, што зависи од важности објекта преко кога се ради ТТ прелаз и од услова које даје 

власник објекта. 

Прелази сеоских путева и потока, ако не постоје вештачки објекти, изводиће се прокопавањем. 

Прокопавање сеоских путева врши се у једном потезу. Након постављања цеви, ров се затрпава и 

земља се добро набије. 

 

 

Паралелно вођење и укрштање са подземним инсталацијама 

 

Укрштање оптичког кабла са водоводном и канализационом мрежом треба извести под углом од 

900, са вертикалним растојањем које не сме бити мање од 0,5 m код паралелног вођења 

хоризонтално растојање не сме бити мање од 1,0 m. 

Укрштање оптичког кабла и кабловске електроенергетске мреже треба извести под углом од 450 

тако да оптички кабл буде изнад електроенергетског са мин вертикалним растојањем од 0,3 m. Код 

паралелног полагања хоризонтално растојање не сме бити мање од 2,0 m.  



Укрштање оптичког кабла са постојећом ТТ мрежом треба извести тако да оптички кабл буде испод 

ТТ кабла са мин вертикалним растојањем од 0,5 m. Код паралелног полагања хоризонтално 

растојање треба да буде 1,0 m, изузетно минимално 0,5 m где терен то захтева.  

 

 

Локације за смештај телекомуникационе опреме 

 

Техничком документацијом је потребно предвидети локације за смештај телекомуникационе 

опреме. Опрема може бити за унутрашњу (indoor) и за спољну (outdoor) монтажу. За унутрашњу 

монтажу треба обезбедити просторију величине 10-15 m
2
 и висине 2,6 - 2,8 m. За случај спољне 

монтаже треба обезбедити простор величине 6-10 m
2
.  

 

Саставни део локацијских услова је и идејно решење израђено од стране Д.О.О. „Kopernikus 

Tehnology“, ул. Јурија Гагарина бр. 206, Београд, ИДР бр. 0102-17 од 01.02.2017. године,  где је 

одговорно лице Срђан Миловановић а одговорни  пројектант Дејан А.  Јоцић  (лиценца Инжењерске 

коморе Србије 353 А343 04).  

 

 

 

6. Услови прикључења на инфраструктуру 
 

Пешачки и колски приступ планираној мрежи је са постојећих државних и локалних путева. 
 
Од надлежних ималаца јавних овлашћења прибављени су технички услови којих се приликом 
пројктовања у свему треба придржавати, и то следећи услови: 
 
Електроенергетика: Технички услови бр. 8.У.1.1.0- Д-10.08-73702/3-2017, од 07.04.2017. године, 

издати су од стране Електропривреде Србије – Огранак „Електродистрибуција Зајечар“.  

Водовод и канализација: Технички услови издати од стране ЈКП „Водовод“ Бор, под бројем 671/2, 

од 27.03.2017.године.   
Телеком: Сагласност у погледу ТТ инсталација издата је од стране Предузећа за телекомуникације 

„Телеком Србија“, Регија Ниш Извршна јединица Зајечар, бр. 7141-97727/2-2017 од 27.03.2017. 
године. 
Топлана: Подаци надлежног ЈКП „Топлана“ Бор, од 03.04.2017. године. 
Србијаводе: Водни услови број 1-1093/1 од 24.03.2017. године. 
Путеви Србије: ДБ 22, ФМ 720.05-1 од 27.03.2017. године. 
 

 

7. Потреба израде урбанистичког пројекта: - није дефинисана плановима.   

 

8. Да ли постојећа катастарска парцела испуњава услове за грађевинску парцелу 

 

КП бр. 3953/2 КО Бор 1 је катастарска парцела која се према ГУП-у налази у зони становања 

мале густине а према ПГР-у за „НГЦ“ у земљиште осталих намена, КП бр.3954, 3957/1 и 3958 према 

ПГР-у за „НГЦ“ спадају у земљиште осталих намена а према ГУП-у у зони становања средње 

густине са пословањем и услугама у оквиру стамбених зона, у јавној својини Општине Бор, КП 

бр.3947, 4680, 3218, 3216, 3219, 3293/1, 3231/1 и 2653/4 КО Бор 1 су катастарске парцеле које према 

ПДР-у за „НГЦ“ спадају у земљиште јавних намена, а према ГУП-у налазе у зони становања средње 

густине са пословањем и услугама у оквиру стамбених зона, у јавној својини Општине Бор; КП бр. 

4680  КО Бор 1 је катастарска парцела која представља некатегорисани пут који је у јавној својини 

Општине Бор; Према подацима са јавног портала  РГЗ-а КП бр. 4669 КО Бор 1 је парцела државног 

пута IБ реда (улица Наде Димић) која је у заједничкој јавној својини Општине Бор и Републике 

Србије; КП бр.2983/1 КО Бор 1 је катастарска парцела која се према ГУП-у налази у мешовитој 

привредној зони уз пут за Слатину (дп IIА- 166) у државној својини. 

 

 Према подацима са јавног портала РГЗ-а  КП бр. 7703 КО Слатина је катастарска парцела 

на којој се налази објекат железничког саобраћаја и у државној је својини  а налази се уз пут за 

Слатину (дп IIА- 166), КП бр. 7712, 7711,1195 КО Слатина су катастарске парцеле које 

представљају пут Бор-Зајечар (дп IIА- 166) у државној својини; КП бр. 1226, 626, 625, 623 КО 

Слатина су парцеле на шумском земљишту уз пут Бор-Зајечар у државној својини; КП бр. 622, 450, 



451, 544, 543, 542, 541, 498, 495, 480, 281 КО Слатина су катастарске парцеле пољопривредног и 

шумског земљишта у приватној својини; КП бр.1193 КО Слатина је река у државној својини; КП бр. 

1194 КО Слатина је катастарска парцела која представља пут Бор-Зајечар (дп IIА- 166) у државној 

својини, КП бр.150 КО Слатина је катастарска парцела која представља некатегорисани пут-улицу 

Слатина центар у јавној својини Општине Бор; КП бр.152/1, 155, 274, 273, 272, 271/1, 271/2, 269, 

242/1, 240, 239, 201, 237, 963, 974, 1037, 1042, 1043, 1045, 1047, 3227/3, 3721, 3720, 3719, 3718, 3717, 

3716, 3708, 3706, 3705, 3704, 3698, 3697, 3693, 3692, 3694, 3691/2, 3689, 3685, 3686, 3682, 3678, 3677, 

3676, 3651, 3645, 3644, 3640 све КО Слатина су катастарске парцеле пољопривредног и шумског 

земљишта у приватној својини; КП бр. 7719 КО Слатина је катастарска парцела  која представља 

пут Бор-Зајечар (дп IIА- 166) у државној својини;  КП бр. 7696 КО Слатина је река - у државној 

својини, КП бр. 7725 КО Слатина представља некатегорисани пут у јавној својини Општине Бор, 

КП бр.10228, 10229 и 3839 КО Слатина су катастарске парцеле пољопривредног и шумског 

земљишта у приватној својини.  

 

КП бр. 11405, 10242, 10243 КО Доња Бела Река су парцеле које се налазе уз државни пут IIА 

реда који је у заједничкој јавној својини Општине Бор и Републике Србије. У складу са чланом 69. 

став 8. Закона  о планирању и изградњи, за изградњу комуналне инфраструктуре и линијских 

инфраструктурних објеката, као доказ о решеним имовинско-правним односима на земљишту, 

може се доставити и попис катастарских парцела са приложеним сагласностима власника, односно 

корисника земљишта. 

 

9. Инжењерско-геолошки услови: нису дати у плановима. 

 

 

10. 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 захтева (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. 

 

Локацијски услови престају да важе у року од 12 (дванаест) месеци од дана издавања. 

 

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). 

  

 

 

                             НАЧЕЛНИК 

       

 

 

 

 

                                                                                               Миломир Вељковић, дипл. грађ. инж. 


