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Б О Р 

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

стамбене послове, поступајући по захтеву Милоша Чворовића из Бора, ул. Моше Пијаде бр. 94/1, а 

поднетом преко пуномоћника доо „Металхемик“ из Бора, ул. Наде Димић бб (које заступа директор 

Гордана Петровић), а 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 10. Правилника о 

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

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

о могућностима и ограничењима извођења радова на пословном простору  

лоцираном на делу КП бр. 3137/3 КО Бор 1,  

у ул. Цара Лазара бр.1/2 у насељу „Нови градски центар“ у Бору 

 

ЛОКАЦИЈА:  део КП бр. 3137/3 КО Бор 1 у Бору, пословни простор - локал у тржном центру 

„Рукја“, у ул. Цара Лазара бр. 1/2. Локал има корисну површину 268м2. Бруто 

површина тржног центра у основи је 2550м2, а укупна бруто површина је 9520м2. 

 

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: Предметна катастарска парцела налази се у границама Плана детаљне регулације 

,,Нови градски центар“ у Бору (,,Сл. лист општина“, бр. 15/04). 

 

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

блоку 11б - стечене урбанистичке обавезе, зона јавних садржаја (трговина, услуге, угоститељство, јавно 

склониште). 

Урбанистички параметри нису одређени јер се објекат задржава у постојећим габаритима, као стечена 

урбанистичка обавеза. 

 

3. Намена земљишта: пословање и услуге, тржни центар „Рукја“. 

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

целине) је 123002 - зграде за трговину на велико и мало, трговачки центри, зграде са продавницама, 

робне куће, издвојене продавнице, апотеке и бутици, сајамске хале, простори за аукције и изложбе, 

затворене пијаце, сервисне станице за моторна возила итд. (категорије В - захтевни објекти). 

Спратност локала (изведена) је П+Пк (приземље и поткровље). 

Спратност објекта (планска) је П+1 (приземље и спрат), са изведеним подрумом (јавним склоништем) 

испод дела објекта. 

Спратност објекта се задржава (иста се не мења). 

Жеља инвеститора је да локал буде П+1+Пк (приземље, спрат и поткровље), тј. да изведе радове на 

реконструкцији и надградњи. Жељена реконструкција и надградња локала није у складу са 

урбанистичким параметрима дефинисаним у планском документу тако да није могуће одобрити 

жељене радове. 

 

4. Регулационе и грађевинска линија: 

Регулациона линија 1 - западна - представља границу између улице Цара Лазара и КП бр. 3137/4 КО 

Бор 1 (део блоковске површина на којој је лоциран тржни центар). 

Регулациона линија 2 - северна - представља границу између улице Наде Димић и КП бр. 3138/1 КО 

Бор 1 (део блоковске површина на којој је лоциран тржни центар). 

Регулациона линија 3 - источна - представља границу између планиране улице и КП бр. 3137/4 КО Бор 

1 (део блоковске површина на којој је лоциран тржни центар). 



Регулациона линија 4 - јужна - представља границу између планиране улице и КП бр. 3137/4 КО Бор 1 

(део блоковске површина на којој је лоциран тржни центар). 

Грађевинске линије тржног центра се задржавају из постојећег стања, исте се не мењају.  

 

5. Правила изградње:  
У постојећем стању на делу КП бр. 3137/3 КО Бор 1, инвеститор је власник пословног простора.  

Жеља инвеститора је да изведе радове на реконструкцији и надградња пословног простора, али 

плански услови у погледу спратности објекта су јасно дефинисани и не уклапају се у планиране радове 

инвеститора.  

Из тог разлога није могуће одобрити жељене радове. 

 

6. Услови прикључења на инфраструктуру: - постојећи локал инвеститора је већ прикључен на 

потребне инсталације. 

 

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

 

8. Да ли постојећа катастарска парцела испуњава услове за грађевинску парцелу:  - КП бр. 3137/3 

КО Бор 1 је неправилног облика, има укупну површину у основи 481м² и представља земљиште под 

објектом.  КП бр. 3137/3 КО Бор 1 заједно са КП бр. 3137/10 и 3137/2 КО Бор 1 чини тржни центар 

„Рукја“. Предметне катастарске парцеле заједно представљају грађевинску парцелу. 

 

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

 

10. Посебни услови: 

Ови локацијски услови не представљају основ за издавање грађевинске дозволе.  

Ови локацијски услови не представљају основ за издавање решења по члану 145. Закона.  

 Ови локацијски услови пружају информацију о стању планске документације и урбанистичким 

условима који важе за предметну КП бр. 3137/3 КО Бор 1.  

На основу ових локацијских услова инвеститор не може ићи у даљу процедуру јер не постоје 

урбанистички услови за одобравање жељених радова. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Милош Чворовић из Бора, ул. Моше Пијаде бр. 94/1, поднео је захтев преко пуномоћника доо 

„Металхемик“ из Бора, ул. Наде Димић бб (које заступа директор Гордана Петровић), за издавање 

локацијских услова за реконструкцију и доградњу (надградњу) локала изграђеног на делу КП бр. 

3137/3 КО Бор 1, у ул. Цара Лазара бр. 1/2 у Бору, заведен под бројем ROP-BOR-6110-LOC-1/2016 

(интерни број 350-3-3/2016-III/05), дана 13. 04. 2016. године. Разматрајући поднети захтев овај Орган је 

утврдио да су планирани радови у супротности са условима који су прописани важећим урбанистичким 

планом, па се локацијски услови издају у складу са чланом 10. став. 3. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15). 

 

Локацијске услове доставити подносиоцу захтева и архиви општине Бор. 

 

 

Обрада: параф: 

Марија Велкова  

         

         ЗАМЕНИК  НАЧЕЛНИКА, 

 

                                                                                             мр Драгана Николић, дипл. просторни планер 
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