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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА БОР 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за урбанизам, 

грађевинске и комуналне послове 

Број: ROP-BOR-6346-LOC-1/2016 

           350-3-4/2016-III/05 

Датум: 26.04.2016. године 

     Б О Р 

 

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

правне и стамбене послове, Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и комуналне 

делатности, поступајући по захтеву Општине Бор, ул. Моше Пијаде бр. 3, МБ 07208529, 

ПИБ 100568330, који је поднео заменик председника Општине Бор  - Саша 

Вукадиновић, за издавање локацијских услова, на основу члана 53а. до 57. Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 

42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014 ), и у складу са Уредбом о локацијским 

условима („Сл. гласник РС“, број 35/2015 и 114/2015), Правилником о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015), Правилником 

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

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

Којима се утврђују услови за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на кп бр. 

3220 КО Бор 1  у улици Саве Квачевића у стамбеном насељу Нови градски центар у 

Бору. 

 

 

ИНВЕСТИТОР:      Општина Бор, ул. Моше Пијаде бр. 3, Бор, МБ 07208529, ПИБ 

100568330. 

ЛОКАЦИЈА:       К.п. бр. 3220 КО КО Бор 1 – парцела укупне површине 42а 03м
2
 од чега је 

2 а 73м
2
 земљиште под објектом. 

 

ПРАВНИ ОСНОВ:  Закон о планирању и  изградњи  (72/09, 81/09, 64/2010, 24/2011, 

121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014). 

   

ПЛАНСКИ ОСНОВ:  Генерални урбанистички план Бора („Сл. лист општине Бор“, број 

20 и 21), План детаљне регулације „Нови градски центар“ („Сл. лист општина“, бр. 

15/04). 

 

 

Правила грађења 

 

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

за чију се изградњу издају ови услови спада у Б категорију објеката, и има класификациони 

број 112221. 

 

Намена површина: Катастарска парцела бр. 3220 КО Бор 1налази се у намени дефинисаној 

као „Стамбени блокови“. 

Предметна катастарска парцела је у оквиру блока Ц-8 Плана детаљне регулације „Нови 

градски центар“ („Сл. лист општина“, бр. 15/04). У текстуалном делу поменутог плана, у 
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поглављу 1.2. „Целине и зоне одређене планом“ Блок Ц-8 је кроз тачку Б-а одређен као 

„Зона стамбених блокова са јавним садржајима у приземљу“.  

 

 

 

Урбанистички показатељи  (градске стамбене и опште зоне већих густина): 

- максимални индекс (степен) изграђености       : 2,5 

- максимални индекс  (степен) заузетости           : 60. 

- Спратност стамбеног објекта: 

- Максимално дозвољена спратност: По+П+4 (подрум, приземље и четири спрата). 

 

Укупна површина катастарске парцеле бр. 3220 КО Бор 1 је 42а 03м“ од чега је 2а 73м
2
 

земљиште под постојећим вишепородичним објектом. С обзиром да кп бр. 3220 КО Бор 1 

има довољну површину, пројектном документацијом лоцирати вишепородични  стамбени 

објекат на кп бр. 3220 КО Бор 1 на начин на основу кога би се створили услови за 

формирање јавног грађевинског земљишта у појасу регулације и које је Планом детаљне 

регулације одређено за формирање паркинг простора, прилаза као и градског зеленила. У 

ситуационом плану пројекта приказати намену површина преузету из плана са уцртаним 

положајем објекта.  

 

Правилима грађења обухваћена је изградња вишепородичног стамбеног објекта кп бр. 3220 

КО Бор 1 у улици Саве Ковачевића у стамбеном насељу Нови градски центар у Бору. 

Изградњу објекта извести у класичном систему градње уз коришћење природних материјала, 

у комбинацији са материјалима по избору инвеститора уз предвиђање свих потребних термо 

и хидроизолација. Спољни изглед стамбеног објекта, облик крова, као и унутрашњу 

организацију простора дефинисати пројектном документацијом уз предвиђање заједничких 

просторија (подрумских просторија за сваку стамбену јединицу, вешераја, таванског 

простора и сл. по потреби). Уколико на суседним или истој парцели постоје стамбени 

објекти и ако је растојање новопројектованог стамбеног објекта на мањој удаљености од 

4,00м од линије суседне парцеле не могу се на суседним странама предвиђати отвори 

стамбених просторија. Међусобна удаљеност новопланираног и постојећег објекта 

изграђеног на кп бр. 3220 КО Бор 1 не може бити мање од половине висине вишег објекта. 

Пројектном документацијом извршити све статичке прорачуне у циљу стабилности и 

сигурности новопројектовног стамбеног објекта. Новопројектовани стамбени објекат у 

основи пројектовати у складу са урбанистичким показатељима као и у складу са прописима 

којима се уређује енергетска ефикасност објеката, као и са прописима којима се уређује 

несметано кретање особа са инвалидитетом . 

 

РЕГУЛАЦИОНА И ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА 

Регулационе линије су преузете из планског документа и представљају границе између 

јавних површина и Блока Ц-8. 

 

Регулациона линија 1 представља линију разграничења између катастарске парцеле бр. 3220 

КО Бор 1 и пута односно улице Саве Ковачевића која носи катастарску ознаку бр. 4670 КО 

Бор 1. 

 

Регулациона линија 2 представља линију разграничења између катастарске парцеле бр. 3220 

КО Бор 1 и катастарске парцеле бр. 3293/1 КО Бор 1- парцеле која се налази са западне 

стране у односу на кп бе, 3220 КО Бор 1. 

 

Новопројектовани вишепородични стамбени објекат по северној грађевинској линији не сме 

бити на мањој удаљености од 25м од регулационе линије 1 односно улице Саве Ковачевића. 

Планом нивелације и регулације Плана детаљне регулације „Нови градски центар“ („Сл. 
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лист општина“, бр. 15/04) је појас од 25м дефинисан као јавно грађевинско земљиште и 

предвиђен је за изградњу интерне саобраћајнице као и паркинг простор. 

Новопројектовани стамбени објекат по западној грађевинској линији не сме бити на мањој 

удаљености од 3,00м од регулационе линије 2 односно кп бр. 3293/1 КО Бор 1. 

 

Новопројектовани стамбени објекат по источној грађевинској линији не сме бити на мањој 

удаљености од половине висине вишег објекта. 

 

Новопројектовани стамбени објекат по јужној грађевинској линији не сме бити на мањој 

удаљености од 2,50м од суседних катастарских парцела. 

 

НИВЕЛАЦИОНИ УСЛОВИ 
Нивелационе услове одредити пројектном документацијом. 

 

МОГУЋНОСТИ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА САОБРАЋАЈНУ И 

КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

Саобраћај: Пешачки и колски прилаз кп бр. 3220 КО Бор 1 је са улице Саве Ковачевића који 

носи ознаку кп бр. 4670 КО Бор 1 а преко планиране интерне саобраћајнице која је планом 

предвиђена за прилаз Блоку Ц-8. 

 

Електроенергетика:  Технички услови за прикључење на дистрибутивни електроенергетски 

систем бр. 8У.110-Д-10.08-112852/2-2016, од 25.04.2016.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 1127/2, од 

18.04.2016.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. 

7140-153307/2-2016, од 20.04.2016. године, које у свему треба испоштовати. 

 

 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ И НАПОМЕНЕ 

 

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. 
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Саставни део ових локацијских услова је и Идејно решење од  број 02/16 од марта 2016. 

године, које је израдило QUIDDITA д.о.о. Видска 25, Београд, ПИБ 104838924, мaтични 

број: 20252146. 

 

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). 

 

 

 

 

                                                                                                 ЗАМЕНИК 

                                                                                                           НАЧЕЛНИКА 

                                                                                                        Драгана Николић 

 


