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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: 350-3-6/2016-III/05 

03.06.2016. године 

Б О Р  

 

 

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

стамбене  послове, поступајући по захтеву Ацо Боровића ЈМБГ 2702963792613 из Ивањице ул. 

Милојице Николића бр. 87, а по овлашћењу Илић Саве ЈМБГ 0110958751044 из сеоског насеља 

Горњане, 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.957 КО Бор 2 у улици Милутина Петровића  

у приградском насељу Брезоник 

 

ИНВЕСТИТОР:   Илић Сава, село Горњане, Општина Бор. 

ЛОКАЦИЈА:        КП бр. 957 КО Бор 2, улица Милутина Петровића, Брезоник, 

Парцела трапезастог облика и укупне површине од 55а 44 m²(5544м2) односно реални 

удео на парцели који је у својини инвеститора је 10а (1000м2).  

 

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). 

 

1. ПЛАНСКИ ОСНОВ: Предметна катастарска парцела налази се у просторном обухвату Просторног 

плана општине Бор („Сл.лист општина“ бр. 2 и 3/2014 ), као и у просторном обухвату Регулационог плана 

Месне заједнице „Брезоник“ („Сл. лист општина“, бр. 22/88, 4/01 и 14/03) а који се кроз Одлуку о примени 

урбанистичких планова донетих до дана ступања на снагу Закона о планирању и изградњи („Сл. лист 

општина“, бр. 14/03) примењује само у делу плана саобраћајница.  

 

2. План намена површина:   
- На основу Просторног плана општине Бор цело насеље Брезоник се налази у зони у којој су дефинисана 

одобрења за експлоатацију.Такође је Просторним планом општине Бор дефинисан коридор 

хидротранспорта руде бакра Церово-Кривељ-Бор. Катастарска парцела 957 КО Бор 2 није у просторном 

обухвату дефинисаног коридора, већ се налази у зони стамбеног дела насеља у коме егзистирају стамбени 

објекти. 

- На основу Регулационог плана Месне заједнице „Брезоник“ („Сл. лист општина“, бр. 22/88, 4/01 и 14/03) 

катастарска парцела бр. 957  КО Бор 2 се такође налази стамбеној зони а како се Регулациони план Месне 

заједнице Брезоник примењује само у делу плана саобраћајница, истим је дефинисан прилаз до поменуте 

парцеле односно кп бр. 957 КО Бор 2. 

 

3. Целина, односно зона у којој се локација налази: зоне ретких насеља и породичне градње. 

Урбанистички параметри су преузети из Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и 

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

- највећи дозвољени индекс изграђености         -  1,2; 

- највећи дозвољени индекс заузетости             -   40. 
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4. Регулационе и грађевинске линије: 

Регулациона линија - југозападна представља међу између инвеститорове парцеле односно кп бр. 957 КО 

Бор 2 и општинског пута односно улице Милутина Петровића која носи катастарску ознаку бр.956 КО Бор 

2. 

Јужна грађевинска линија не сме бити на мањој удаљености од 5,00м од Регулационе линије  односно 

улице Милутина Петровића која носи катастарску ознаку бр. 956 КО Бор 1. 

Северна грађевинска линија не сме бити на мањој удаљености од 1,50м од суседне катастарске парцеле 

односно кп бр. 540/1 КО Бор 2.. 

Западна и источна грађевинска линија не смеју бити на мањој удаљености од 3,00м од суседних 

катастарских парцела. Удаљеност може бити и мања али не мања од 2,00м од суседне међе под условом да 

се на тој страни не изводе отвори. 

 

5. Правила уређења и грађења: 

Ова правила изградње односе се на изградњу индивидуалног породичног стамбеног објекта на делу 

катастарске парцеле бр. 957 КО Бор 2 у улици Милутина Петровића бб, спратности По+П (подрум и 

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

објекта је 111011 – стамбене зграде са једним станом до 400м2. Изградњу објекта пројектовати на 

минималној удаљености од 5,00м од општинског пута тј. улице Милутина Петровића која носи катастарску 

ознаку бр. 956 КО Бор 2. Грађевинске линије новопројектованог стамбеног објекта као и регулационе 

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

састојати од стамбеног дела објекта и гаражног дела а све на основу приложеног идејног решења 

инвеститора. Бруто грађевинска површина објекта у основи приземља  је 102,86м2 односно укупне бруто 

развијене грађевинске површине објекта до 166,15м2. 

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). 

Предметна катастарска парцела испуњава услове за грађевинску парцелу, трапезастог је облика и има 

укупну површину од 55а 44 m2 (5544м2) односно реални удео на парцели која је у својини инвеститора је 

10ари (1000м2). 

Спратност новопројектованог стамбеног објекта: По+ П (подрум и приземље). 

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. 957 КО Бор  2 испуњава услове за грађевинску парцелу, трапезастог је облика и 

има укупну површину од 55а 44 m2 (5544м2) односно реални удео на парцели која је у својини инвеститора 

је 10ари (1000м2). 

 

7. Инжењерско-геолошки услови: нису предвиђени кроз план. 

 

8. Паркирање:  

- правила за паркирање возила преузети из члана 33. Правилника о општим правилима за парцелацију, 

регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015). 

 

9. Могућности и технички услови за прикључење на саобраћајну и комуналну инфраструктуру 

Саобраћај: Пешачки и колски прилази кп бр. 957 КО Бор 2 су са постојећег прилаза односно улице 

Милутина Петровића која носи катастарску ознаку бр. 956 КО Бор 2. 

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

8.У.1.1.0-Д-10.08-138862/2-2016, од 26.05.2016.године, издати су од стране Електропривреде Србије – 

Огранак „Електродистрибуција Зајечар“. На основу достављених техничких услова, место прикључења на 

постојећи систем је обезбеђен на катастарској парцели бр. 955 КО Бор 2 а сам новопројективани стамбени 

објекат ће се снабдевати електричном енергијом преко стуба који ће се изградити на међи катастарских 

парцела бр. 957 КО Бор 2 (парцела инвеститора) и 956 КО Бор 2 односно пута тј улице Милутина 

Петровића а у свему на основу техничких услова који су саставни део ових локацијских услова. Обавеза 

инвеститора је да уреди међусобне односе са власником катастарске парцеле бр. 955 КО Бор 2 за прелаз 

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

мрежу издати су од стране ЈКП „Водовод“ Бор, под бројем 1436/2, од 23.05.2016.године. Обзиром да се 

прикључци на водоводну и канализациону мрежу налазе ван инвеститорове парцеле неопходно је уредити 

имовинско правне односе на земљишту ради изградње инфраструктуре за потребе водоводне и 

канализационе мреже. Новоизграђена прикључна шахта на водоводну мрежу је обезбеђена на катастарској 

парцели бр. 540/2 КО Бор 2 док је прикључак на фекалну канализациону мрежу обезбеђен на катастарској 

парцели бр. 955 КО Бор 2 а 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. 7140-192863/3-2016 од 26.05.2016. године. 

 

10. Посебни услови: 

          У циљу издавања грађевинске дозволе инвеститор је у обавези да електронским путем овом Одељењу 

поднесе захтев за издавање грађевинске дпозволе. 

            Обавеза инвеститора је да се приликом израде пројектне документације придржава свих техничких 

услова који су прописани од стране надлежних Јавних предузећа као и да стамбени објекат пројектује у 

складу са свим прописима за овакве врсте објеката. Уколико се приступа пројектовању пословног објекта  

 

Ови локацијски услови представљају основ за издавање грађевинске дозволе.  

 На основу ових локацијских услова инвеститор може да уради пројекат који је неопходан у 

поступку издавања грађевинске дозволе, у складу са законом и подзаконским актима. 

Пројекат мора да испуњава све услове из важеће законске регулативе и ових локацијских услова.  

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе подноси се: 

1) Локацијски услови, 

2) Пројекат усклађен са локацијским условима, и урађен у складу са Законом и подзаконским 

актима, 

3) Доказ о праву својине на земљишту; 

4) Доказ о уређењу односа са надлежним органом у погледу плаћања доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта са надлежним ЈП „Дирекција за изградњу Бора“; 

5) Доказ о уплати административне таксе. 

 

 

Локацијски услови престају да важе уколико инвеститор у року од 12 (дванаест) месеци од дана 

издавања ових локацијиских услова не поднесе надлежном органу захтев за издавање грађевинске дозволе. 

 

 

           Локацијске услове доставити: подносиоцу захтева и архиви  општине Бор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обрада:                                                                                              

 

   Драган Јеленковић, 

 дипл.просторни планер     

                                                                                                                      НАЧЕЛНИК, 

 

                          Радисав Филиповић, дипл. правник 
 

 

 

 

 

 

 

 


