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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-38571-LOC-1/2017 
интерни број: 350-3-35/2017-III/05 
26.01.2018. године 
Б О Р  
 
 

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

стамбене  послове, поступајући по захтеву Ћирић Саше ЈМБГ 2301987751026 ул. Краља Петра Првог бб 

из Бора, поднетом преко пуномоћника Пројектног бироа и Агенције „MD PROJECT“ Трг ослобођења 

бр. 4 Бор (коју заступа Душан Марковић), 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 реконструкцијe са доградњом и надградњом постојећег пословног - угоститељског објекта  

на катастарској парцели бр. 2535/7 КО Бор 1 у улици Краља Петра Првог бб 
 

 

ИНВЕСТИТОР:   Саша Ћирић, ул. Краља Петра Првог бб, Бор. 
ЛОКАЦИЈА:        КП бр. 2535/7 КО Бор 1, у улици Краља Петра Првог у Бору, 

Парцела укупне површине 262 m², од чега је 187м2 земљиште под објектом а 75м2 је 

земљиште око објекта.  
 

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 просторном обухвату Плана генералне 

регулације градског насеља Бор  („Сл. лист општина“, бр. 1/2018 и 3/2018) 
 

2. План намена површина:   

- На основу Плана генералне регулације градског насеља Бор  („Сл. лист општина“, бр. 1/2018 и 3/2018) 

катастарска парцела бр. 2535/7 КО Бор 1 се налази у оквиру зоне пословања и услуга 
 

Опис планиране претежне намене простора преузете из Плана генералне регулације  Бора: 
На основу Плана генералне регулације градског насеља Бор катастарска парцела бр. 2535/7 КО Бор 1 се 

налази у просторној целини IV a у зони која је дефинисана за пословање и услуге.  
 

3. Услови у погледу изградње 

У оквиру IV просторне целине се налази улица Краља Петра Првог. У улици Краља Петра Првог се налази 

катастарска парцела број 2535/7 КО Бор 1. На наведеној катастарској парцели се налази пословни – 

угоститељски објекат спратности По + П (подрум и приземље).  У складу са Правилником о класификацији 

објеката („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015)  класа објекта је 121113 – ресторани, барови и сличне угоститељске 

зграде, површине до 400м2 и спратности до П+2, и категорије Б – мање захтевни објекти. 
У делу Плана генералне регулације а који се односи на имплементацију плана ближи услови/правила 

уређења односно грађења биће дефинисани и утврђени урбанистичким пројектом. Обавеза инвеститора је 

да од овог органа добије услове за израду урбанистичког пројекта који представља правни основ за израду 

истог и који ће архитектонски разрадити предметну локацију и ближе дефинисати правила уређења 

односно правила грађења. 
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3. Урбанистички параметри су преузети из Плана генералне регулације градског насеља Бор  („Сл. лист 

општина“, бр. 1/2018 и 3/2018): 
- највећи дозвољени индекс изграђености         -  2,0; 
- највећи дозвољени индекс заузетости             -   60. 
 
4. Регулационе и грађевинске линије: 

Регулациона линија 1  представља међу између инвеститорове парцеле односно кп бр. 2535/7 КО Бор 1 и 

улице Краља Петра Првог која носи катастарску ознаку бр. 4661 КО Бор 1. 
Регулациона линија 2 представља међу између инвеститорове парцеле односно кп бр. 2535/7 КО Бор 1 и 

околне блоковске површине. 
Грађевинске линије се овим локацијским условима не дефинишу обзиром да ови локацијски услови не 

представљају основ за израду пројекта за грађевинску дозволу већ ће бити дефинисани урбанистичким 

пројектом. 
 

5. Могућности и технички услови за прикључење на саобраћајну и комуналну инфраструктуру 
Овим локацијским условима се не утврђују услови у погледу инфеаструктуре већ ће исти бити коришћени 

за издавање услова за израду урбанистичког пројекта. 
 

10. Посебни услови и напомене: 

     Ови локацијски услови не представљају основ за израду пројектне документације односно за издавање 

грађевинске дозволе. Општина Бор је усвојила План генералне регулације градског насеља Бор који је 

успоставио услове да се за ову зону мора урадити урбанистички пројекат. 
 

 

 

Правна поука: Против ових локацијских услова може се поднети приговор Општинском већу СО Бор, у 

року од три дана од дана достављања. Жалба се подноси преко овог Органа са општинском 

административном таксом  у износу од 80,00 динара, уплаћеном на жиро рачун бр. 840-742251843-73 

(позив на број 97 17 - 027). 
 

 

 

 

           Локацијске услове доставити: подносиоцу захтева и архиви  општине Бор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обрада:                                                                                              

 

   Драган Јеленковић, 

 дипл.просторни планер     

                                                                                                                                НАЧЕЛНИК, 

 

 

 

                          Миломир Вељковић, дипл. инж. грађ. 

 

 

 

 

 

 

 


