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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА БОР 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за урбанизам, грађевинске, 

комуналне, имовинско-правне и стамбене послове 

Одсек за спровођење обједињене процедуре 

издавања дозвола и комуналне послове 

број: ROP-BOR-30354-LOC-1/2017 

интерни број: 350-3-30/2017-III/05 

17.11.2017. године 

Б О Р  

 
 

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

стамбене  послове, поступајући по захтеву Синана Јашарија ЈМБГ 0809962970021 ул. Вука Караџића 

бр. 3/4 из Бора, а поднетом преко пуномоћника АПБ „Проингарх“ из Зајечара ул. Николе Пашића бр. 1 

(кога заступа Зоран Јовановић), 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 
о могућностима реконструкције и доградње постојећег стамбеног објекта 

на кп бр.516/4 КО Бор 1 и 516/9 КО Бор 1 

у улици Вука Караџића бр. 3/4 у Бору 

 

ИНВЕСТИТОР:   Синан Јашари, ул. Вука Караџића бр. 3/4, Бор. 

ЛОКАЦИЈА:        КП бр. 516/4 КО Бор 1, и КП бр. 516/9 КО Бор 1 у ул. Вука Караџића бр. 3/4 у Бору. 

 

 

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 је у просторном обухвату Регулационог плана 

Месне заједнице „Стари центар“ („Сл. лист општина“, бр. 9/97 и 14/03). 
 

План намена површина: Стамбена изградња.  

На основу плана „Урбанистичко решење“ наведеног Регулационог плана, у улици Вука Караџића бр. 3/4 

је лоциран стамбени објекат. Катастарска парцела бр. 516/9 КО Бор 1 је парцела која је формирана уз стан 

бр. 4. 

  

Урбанистички показатељи: Опште стамбене зоне у насељима средњих густина са два или више типова 

стамбене изградње.Урбанистички параметри, преузети из Правилника о општим правилима за парцелацију,  

регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015) јер нису дати у плану: 

- максимални индекс (степен) изграђености       : 1,6 

- максимални индекс  (степен) заузетости           : 50. 

 
Регулационе и грађевинске линије: 

Регулациона линија  представља линију разграничења између инвеститорове парцеле односно кп бр. 516/9 

КО Бор 1 и улице Вука Караџића која носи ознаку кп бр. 745 КО Бор 1.  

Грађевинске линије нису утврђене обзиром да се локацијски услови не могу издати у складу са захтевом 

инвеститора већ ће се утврдити по отклањању недостатака.  

 

ПРАВИЛА ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА: 

Катастарске парцеле бр. 516/4 КО Бор 1 и 516/9 КО Бор 1 се налазе у улици Вука Караџића бр. 3/4. На 

катастарској парцели бр. 516/4 КО Бор 1 се налази стамбени објекат у коме се налази стан око кога је 

формирана парцела бр. 516/9 КО Бор 1. Захтев за издавање локацијских услова односи се на 

реконструкцију постојећег стана лоцираног на катастарској парцели 516/4 КО Бор 1 са доградњом истог на 

катастарској парцели бр. 516/9 КО Бор 1 у циљу формирања јединственог стамбеног простора. На 
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катастарској парцели бр. 516/9 КО Бор 1 на основу достављених техничких услова ЈКП „Топлане“ Бор, бр. 

ROP-BOR-30354/2017 од 22.10.2017. године, као и бр.5857 од 10.11.2017. године,  утврђено је да се налазе 

подземне инсталације топловодне мреже ЈКП „Топлане“ Бор. Траса топловодне мреже уцртана је на 

графичком прилогу који је саставни део достављених техничких услова и налази се на дубини од 0,7-1,2м и 

служи за снабдевање топлотном енергијом суседног објекта на адреси Вука Караџића бр. 7. За 

реконструкцију са доградњом постојећег стана неопходно је измештање топловодне мреже и повезивање 

суседног стамбеног објекта на топлификациони систем града. Инвеститор на измештању постојеће 

топловодне мреже је и инвеститор реконструкције и доградње постојећег стамбеног објекта односно 

власник стана који је предмет реконструкције и доградње. За измештање неопходно је да се кроз посебан 

поступак добију неопходни услови на основу који би се урадила неопходна пројектно техничка 

документација , која осим предвиђене трасе измештања топловодне мреже и подужних профила, мора да 

садржи и све прорачуне предвиђене за бесканално полагање предизолованим челичним цевима, у складу са 

техничким нормативима. Минимално растојање цеви од основе темеље будуће доградње треба да износи 

1,00м. На основу свега приложеног утвђено је да се са тренутним чињеничним стањем не могу издати 

позитивни локацијски услови односно лоацијски услови којима се утврђује реконструкција са доградњом 

већ се кроз посебан поступак мора прибавити неопходна дозвола за измештање топловедне мреже и након 

тога поново поднети захтев за издавање локацијских услова.   

 

НИВЕЛАЦИОНИ УСЛОВИ 
Нивелациони услови се одређују путем пројектне документације. 

 

МОГУЋНОСТИ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА САОБРАЋАЈНУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 

Саобраћај: Пешачки и колски прилаз катастарским парцелама бр.516/4 и 516/9 КО Бор 1 се задржава из 

постојег стања и он је обезбеђен са пута односно улице Вука Караџића која носи ознаку кп бр. 745 КО Бор 

1.  

Електроенергетика:  Технички услови за прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем бр. 

8.У.1.1.0-Д-10.08-271528/3-2017, од 25.10.2017.године, издати су од стране Електропривреде Србије – 

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

уговор између инвеститора и имаоца јавног овлашћења тј. „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд. Уговором о 

изградњи прикључка се прецизно дефинише рок за изградњу прикључка. 

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

мрежу издати су од стране ЈКП „Водовод“ Бор, под бројем 2875/2, од 12.10.2017.године. 

Топлификација:  Технички услови у погледу топлификационе мреже издати су од стране ЈКП „Топлане“ 

Бор, под бројем ROP-BOR-30354/2017, од 22.10.2017. године и под бројем 5857 од 10.11.2017. године.    

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

„Телеком Србија“, Извршна јединица Зајечар, бр. 7140-388575/3-2017 од 20.10.2017.године.  
 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ И НАПОМЕНЕ: 

     Ови локацијски услови не представљају основ за издавање грађевинске дозволе односно за израду 

пројектне документације. Инвеститор је у обавези да кроз посебан поступак прибави неопходне дозволе за 

измештање постојеће топловодне мреже. Након измештања топловодне мреже и стварања могућности да се 

без ограничења може извести реконструкција са доградњом инвеститор може поднети нови захтев за 

издавање локацијских услова. 

 

 

           Локацијске услове доставити: подносиоцу захтева и архиви  општине Бор. 

 

 

 

 

 

 Обрада:                                                                                              

 

   Драган Јеленковић, 

 дипл.просторни планер     

                                                                                                                               НАЧЕЛНИК, 

 

                        Mиломир Вељковић, дипл. инж. грађ.  


	ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

