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Б о р 

 

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

правне и стамбене послове, поступајући по захтеву захтеву Мамутовски Алеберт из Бора, 

ул. Наде Димић бр. 20, ЈМБГ: 1410974751019, за издавање локацијских услова, а поднетог 

преко пуномоћника „Металхемик“ доо Бор, ул. Наде Димић  бб, МБ 17038052, ПИБ 

100569515 (које заступа директор Гордана Петровић), 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 

За изградњу стамбеног објекта на КП бр.  2947/12 КО Бор 1,  

у улици Милана Топлице у Бору 

 

 

ЛОКАЦИЈА:  КП бр. 2947/12 КО Бор 1 у Бору у улици Милана Топлице. За 

изградњу једног стамбеног објекта исте површине на овој парцели ове године већ су издати 

локцисјски услови, тако да је ово други објекат који се гради на истој парцели. 

 

 

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). 

 

Плански основ:   Генерални урбанистички план Бора („Сл. лист општине“, бр.20/15 и 

бр.21/15) и Регулациони план стамбеног насеља ,,Слога“ („Сл. лист општина“, број 23/91 и 

4/01) који се примењује само у делу Намене површина где није предвиђена искључиво 

једна намена објекта и Плана саобраћајница.  

 

Правила грађења 

 

Према Правилнику о класификацији објеката („Сл.гласник РС“, број 22/2015) 

објекат за чију се изградњу издају ови услови спада у А категорију објеката, и има 

класификациони број 111011. 

 

Урбанистички параметри су преузети из Правилника о општим правилима за 

парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015) јер исти нису одређени 

у регулационом плану. 

 

Урбанистички показатељи  (зона ретких насеља и породичне градње): 

- максимални индекс (степен) изграђености       : 1,2 

- максимални индекс  (степен) заузетости           : 40. 

- Спратност објекта: П+0. 

- Намена објекта: становање. 

 



Укупна површина катастарске парцеле бр. 2947/12 КО Бор 1, која представља и 

грађевинску парцелу,  износи 488 м
2
.  

 

Саставни део ових локацијских услова је и Идејно решење од  број 04/17 од  

септембра 2017. године, које је израдило ДОО „Металхемик“ из Бора, ул. Наде Димић бб, 

са матичним бројем 17038052. 

 

РЕГУЛАЦИОНА И ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА 

Регулациона линија представља границу к.п. бр. 2947/12 КО Бор 1 са к.п. бр. 

2947/1КО Бор 1 и к.п. бр. 2946/1 КО Бор 1. 

Североисточна рађевинска линија удаљeна је најмање 5 метара од регулационе 

линије. 

Југоисточна грађевинска линија удаљена је најмање 2,5м од југоисточне границе 

парцеле. 

Југозападна грађевинска линија удаљена је најмање 2,5м од југозападне границе 

парцеле. 

Северозападна грађевинска линија удаљена је најмање 1,5м од северозападне 

границе парцеле.  

 

НИВЕЛАЦИОНИ УСЛОВИ 
Нивелационе услове одредити пројектном документацијом. 

 

МОГУЋНОСТИ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА САОБРАЋАЈНУ 

И КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

Саобраћај: Пешачки и колски прилази посматраној КП бр. 2947/12 КО Бор I обезбеђени су 

из улице Топлице Милана. 

 

Електроенергетика:  Технички услови за прикључење на дистрибутивни 

електроенергетски систем бр. Д-10.08-268701/2-2017, од 20.10.2017. године, издати су од 

стране ОДС „ЕПС Дистрибуција“ - Електродистрибуција Зајечар, које у свему треба 

испоштовати. 

 

Водовод и канализација: Сагласност као и техничке услове за прикључење на водоводну 

и канализациону мрежу издати су од стране ЈКП „Водовод“ Бор, под бројем 2840/2, од 

10.10.2017.године, које у свему треба испоштовати. 

 

Телеком:  Сагласност у погледу ТТ инсталација издата је од стране Предузећа за 

телекомуникације „Телеком Србија“, Извршна јединица Зајечар-Бор, радни центар Бор, бр. 

7140-385135/3-2017, од 11.10.2017. године, које у свему треба испоштовати. 

 

Топлана: Услови ЈКП „Топлана Бор“ од 25.10.2017. године. 

 

Потреба израде урбанистичког пројекта: - није дефинисана плановима.   

 

Инжењерско-геолошки услови: нису дати у плановима. 

 

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. 

 

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. 


