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Општинска управа Бор - Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и 
стамбене послове, поступајући по захтеву Пројектног бироа „RAV design & Belli“ матични број: 
6243253 из Књажевца ул. Танаска Рајића бр. 43, а по овлашћењу Тодоровић Владана ЈМБГ 
2507992751015 из сеоског насеља Злот, ул. Михајла Петровског бб, Општина Бор, 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), издаје 
 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ  
за изградњу индивидуалног стамбеног објекта на кп бр.2597 КО Злот 5 

у улици Михајла Петровског бб у сеоском насељу Злот 

 
ИНВЕСТИТОР: Тодоровић Владан, сеоско насеље Злот, ул. Михајла Петровског бб, Општина Бор.  
 
ЛОКАЦИЈА: КП бр. 2597 КО Злот 5, улица Мхајла Петровског бб, Злот. Парцела је трапезастог облика и 
укупне површине од 9а 06 m²(906м

2
). 

 
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) и Уредба о локацијским условима („Сл. 

гласник РС“, бр. 35/2015). 

 
ПЛАНСКИ ОСНОВ: Предметна катастарска парцела налази се у просторном обухвату Просторног плана 
општине Бор („Сл.лист општина“,  бр. 2 и 3/2014). 

 
1. Намена површина: Постојеће стамбене и мешовите намене.  
   Намена објекта: Стамбени објекат. 

 
2. Спратност објекта: На основу Просторног плана општине Бор највећи дозвољени број етажа за 
индивидуалне стамбене објекте за сеоско насеље Злот је П+1+Пк (приземље, спрат и поткровље). 
 
Уколико не постоје геотехничке сметње дозвољена је и изградња подземних етажа, тако уколико нема 
сметњи геотехничке природе највећа дозвољена спратност објекта може бити По+П+1+Пк (подрум, 
приземље, спрат и поткровље). 
 

 

3. Целина, односно зона у којој се локација налази: сеоске зоне.  
Урбанистички параметри (за сеоско насеље Злот): 
- највећи дозвољени индекс изграђености:  0,4; 

- највећи дозвољени индекс заузетости:  30. 

 

4. Регулационе и грађевинске линије:  
Регулациона линија представља линију разграничења између инвеститорове парцеле односно кп бр. 

2597 КО Злот 5 и пута односно улице Михајла Петровског која носи катастарску ознаку бр.2808 КО Злот 5. 
Источна грађевинска линија не сме бити на мањој удаљености од 5,00м од регулационе линије односно 
улице Михајла Петровског која носи катастарску ознаку бр. 2808 КО Злот 5. 
  

Северна, јужна и западна грађевинска линија не смеју бити на мањој удаљености од 3,00м од 
суседних катастарских парцела. 
 



 

5. Правила уређења и грађења:  
Ова правила изградње односе се на изградњу индивидуалног породичног стамбеног објекта на 

катастарској парцели бр. 2597 КО Бор 2 у улици Милутина Петровића бб, спратности По+П+1 

(подрум,приземље и спрат). У складу са Правилником о класификацији објеката („Сл. гласник РС“, бр. 

22/2015) класа објекта је 111011 – стамбене зграде са једним станом до 400м
2
. Изградњу објекта 

пројектовати на минималној удаљености од 5,00м од пута тј. улице Михајла Петровског која носи 

катастарску ознаку бр. 2808 КО Злот 5. Грађевинске линије новопројектованог стамбеног објекта као и 

регулационе линије су описане у поглављу 4. ових локацијских услова. Новопројектовани стамбени објекат 

састојаће се од подрумске етаже, етаже приземља и етаже спрата. Објекат је конципиран са функционалним 

целинама за дневни боравак и ноћни боравак на начин да сваки садржајни део функционише потпуно и на 

најцелисходнији начин а све на основу приложеног идејног решења инвеститора. Орјентација слемена је 

североисток - југозапад. Бруто површина парцеле под  објектом је 129,56м
2
 односно укупне бруто развијене 

грађевинске површине објекта до 355,6 м
2
.  

Услед непостојања могућности прикључка на фекалну канализациону мрежу пројектовати септичку 

јаму. Септичка јама мора бити удаљена од стамбеног објекта минимум 6,00м, а од границе суседне парцеле 

3,00м. Септичку јаму изградити као водонепропусну, правоугаоног или кружног облика (дно септичке јаме 

изградити од бетона преко подлоге од шљунка, зидове изградити од бетона или другог одговарајућег 

материјала, прелази између зидова и дна јаме треба да буду заобљени, извести отвор за чишћење и ревизију 

јаме одговарајућег пречника и покрити армирано – бетонском плочом или другим поклопцем од 

одговарајућег материјала), и за проветравање септика и заштиту околног простора од непријатних мириса 

извести вентилациону цев одговарајућег пречника за заштитном вентилационом капом. Вентилациона цев 

треба да буде уграђена од септика па до одређене висине изнад крова постојећег стамбеног објекта. 

 
 

Објекат пројектовати у скаду са захтевом инвеститора - идејним решењем и техничким прописима 
за овакве врсте објеката. 

Објекат пројектовати у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, 

бр. 61/2011). 
Изградњу објекта архитектонски обликовати тако да се уклопи у окружење и постојећу изградњу 

инвеститора. 

 

6. Да ли постојећа КП испуњава услове за грађевинску парцелу:  
Катастарска парцела бр. 2597 КО Злот 5 испуњава услове за грађевинску парцелу, трапезастог је облика и 
има укупну површину од 9а 06 m

2
 (906м

2
) 

 
7. Инжењерско-геолошки услови: нису обрађени у плану. 

 

8. Паркирање: За паркирање возила за сопствене потребе обезбедити паркинг простор на сопственој 

парцели. 

 

9. Могућности и технички услови за прикључење на саобраћајну и комуналну инфраструктуру  
 
Саобраћај: Пешачки и колски прилази кп бр. 2597 КО Злот 5 су са постојећег прилаза односно улице 
Михајла Петровског која носи катастарску ознаку бр. 2808 КО Злот 5. 
Електроенергетика: Технички услови за прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем бр. 

8.У.1.1.0-Д-10.08-232057/2-2016, од 31.08.2016.године, издати су од стране Електропривреде Србије – 

Огранак „Електродистрибуција Зајечар“. На основу достављених техничких услова, неопходно је изградити 

армирано – бетонски стуб на међи КП. бр. 2597 КО Злот 5 и КП. бр. 2808 КО Злот 5 а на начин који дат у 

наведеним техничким условима који су саставни део локацијских услова  

Водовод и канализација: Сагласност као и технички услови за прикључење на водоводну и 

канализациону мрежу издати су од стране ЈКП „Водовод“ Бор, под бројем 2512/2, од 08.09.2016.године. 

Обзиром да се прикључак на водоводну мрежу налази ван инвеститорове парцеле неопходно је уредити 

имовинско правне односе на земљишту ради изградње инфраструктуре за потребе водоводне мреже. 

Постојећу прикључну шахту на водоводну мрежу је неопходно проширити и у њу изместити водомер Ø ½ , 

док прикључак на фекалну канализациону мрежу обезбедити изградњом септичке јаме у свему према 

достављеним условима ЈКП „Водовод“ Бор који су саставни део ових локацијских услова.  
Телеком: Сагласност у погледу ТТ инсталација издата је од стране Предузећа за телекомуникације 

„Телеком Србија“, Регија Ниш Извршна јединица Зајечар, бр. 7140-326699/3-2016 од 06.09.2016. године. 
 

 



10. Посебни услови:  
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,  

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, које је израдио Projekt biro RAV design 

& BELLI, Књажевац, ул. Танаска Рајића бр. 43, ПИБ 107006559, мaтични број: 62432535.  

Ови локацијски услови представљају измену Локацијских услова издатих под бројем ROP-

BOR-16691-LOC-1/2016 у којима није била одобрена изградња подрумске етаже пошто у тада 

достављеном идејном решењу није била предвиђена изградња такве етаже. Како је инвеститор 

поднео захтев за измену већ издатих и још увек важећих локацијских услова уз који је приложио 

измењено идејно решење, то се овим локацијским условима врши измена раније издатих 

локацијских услова који престају да важе даном издавања нових локацијских услова под бројем 

ROP-BOR-16691-LOCA-2/2017. 

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

дозволе. 

 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 
Радисав Филиповић 

за 
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