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Б О Р 

 

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

правне и стамбене послове, поступајући по захтеву „Energo co 2015“ доо Суботица, ул. Јована 

Микића бр. 186/б, МБ 21130982, ПИБ 109137019, а поднетом преко пуномоћника Илије 

Војнића из Бољевца, ул. Драгише Петровића бр. 11, ЈМБГ 0708950753326,, и 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) и члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15) издаје 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

за изградњу  водозахвата са  са доводном и одводном вадом   

на к.п. бр.  5194/2, 4879 и 4873/2 КО Злот 1 

 

ЛОКАЦИЈА: К.п. бр. 5194/2, 4879 и 4873/2 КО Злот 1.  

 

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). 

ПЛАНСКИ ОСНОВ: Просторни  план  општине Бор („Сл. лист општине Бор“, број 2 и 

3/2014). 

 

2. Целина односно зона у којој се локација налази: сеоско подручје изван шематских приказа 

Просторног плана општине Бор.  

 

3. Намена земљишта: - пољопривредне и шумске површине на које се примењују општа 

правила уређења и грађења.  

 

Објекти који се, у складу са Законом, могу градити изван грађевинског подручја, морају 

се градити и користити на начин да не ометају пољопривредну производњу, коришћење других 

објеката и не угрожавају животну средину, природне и пејзажне вредности простора. 

 



Грађењем објеката изван грађевинског подручја не могу се формирати насеља и улице, 

не може се градити непосредно уз водотоке, уз државни пут и на површинама вредног 

пољопривредног земљишта. 

 

Грађење изван грађевинског подручја мора бити уклопљено у пејзаж тако да се: 

− очува квалитет и целовитост пољопривредног земљишта и шума, 

− очува природни простор, квалитетни и вредни пејзажи, и 

− реши одвођење и пречишћавање отпадних вода и збрињавање отпада, у складу са посебним 

прописима. 

 

Простор који је предмет ове информације о локацији обухваћен је и катастром малих 

хидроелектрана (у даљем тексту: МХЕ) и то као локација за изградњу МХЕ звана Преваље – 

Сумраковац на Злотској реци. Према Просторном плану општине Бор МХЕ могу се градити на 

местима на којима не ремете развој планираних већих објеката у системима за снабдевање 

водом речних система и не угрожавају еколошке функције водотока и насеља која се налазе 

крај река. Како катастар МХЕ нема обавезујући карактер ни по локацији ни по диспозицији, 

посебним анализама треба преиспитати и доказати да ли су решења која се предлажу за 

локацију МХЕ прихватљива и да ли се уклапају у социјално и еколошко окружење, уз 

прибављање и поштовање услова заштите природе и водних услова. 

За прикључење будућих МХЕ неопходно је изградити, у зависности од снаге МХЕ, 

трафостанице и одговарајуће водове, што се дефинише техничким условима надлежног јавног 

предузећа. 

 

4. Урбанистички параметри (сеоске зоне): 

- максимални индекс (степен) изграђености: 0,8; 

- максимални индекс  (степен) заузетости:  30. 

 

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

класа објекта  је 215201 – бране и сличне кострукције за здржавање воде за било коју намену: за 

потребе хидроелетрана, наводњавање, регулацију водотока, заштиту од поплава и  (категорије Г 

- инжењерски објекти), са каналом за одвођење воде.  

 

5. Регулациона и грађевинске линије:  

 

С обзиром на специфичност објеката хидроелектране, водозахват и канал за одвођење воде, 

како у погледу самог положаја на катастарским парцелама тако и у односу на Злотску реку,  

овом локацијским условима се грађевинске линије не одређује најдетаљније, већ се положај 

наведених објеката прихвата онако како је предложен у идејном решењу.  

 

 

6. Правила уређења и грађења: 

 

Водозахват мора бити пројектован и изведен на начин да се у случају великих, поготову 

бујичних вода у целини избегне могућност плављена околног терена.  



 

Низводно од водозахвата гради се доводна вада - канал чији је положај одрађен идејним 

решењем, а чијом се  поставком и начином изградње не сме се угрозити приобаље Злотске реке, 

како у случају средњег протока воде кроз профил реке, тако и у случају великих – бујичних 

вода.  Посебно се мора водити рачуна да се не изазову ерозивне појаве у предметној зони. 

 

 

Уз захтев за издавање локацијских услова приложено је Идејно решење број 01/2016 од 

децембра 2016. године, које је урадио Лола институт доо, Београд, главни пројектант Зоран 

Јанићијевић лиценца ИКС број 314 1420 03, одговорни пројектант пројета архитектуре Снежана 

Лукић Зечевић лиценца ИКС број 300 2742 03 и одговорни пројектант пројекта конструкција 

Предраг Шовић лиценца ИКС број 310 0623 03.   

 

 

6. Услови прикључења на инфраструктуру: - пешачки и колски прилази обезбеђени су са 

катастарских путева, односно где то није могуће неопходно је обезбедити потребне 

службености пролаза. 

 

По службеној дужности  прибављени су услови ималаца јавних овлашћења које у свему 

треба испоштовати приликом пројектовања објекта, и то: 

1. Услови за пројектовање и прикључење, издати од ЕПС дистрибуције Србије, огранак 

„Електродистрибуција Зајечар“, број 8.У.1.1.0-Д-10.08-118181/2-2017 од 22.05.2017. године,  

 

2.Технички услови издати од стране Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“, Регија 

Ниш Извршна јединица Зајечар, бр. 7140-170248/3-2017 од 23.05.2017. године. 

 

3. Услови ЈВП-а Србијаводе, Обавештење број 1-2407/1 од 11.05.2017. године. 

 

4. Технички услови ЈКП-а Водовод Бор, број 1169/2 од 11.05.2017. године. 

 

Обавеза је инвеститора да се у свему придржава услова порписаних од стране надлежних 

ималаца јавних овлашћења. 

 

7. Потреба израде плана детаљне регулације или урбанистичког пројекта: - није 

предвиђена као обавезна, али постоји могућност израде о трошку инвеститора уколико 

инвеститор изрази потребу за даљом планском разрадом локације.  

 

8. Да ли постојећа катастарска парцела испуњава услове за грађевинску працелу: - КП бр. 

5194/2 КО Злот 1 је река, има укупну површину 92626 м
2
, к.п. бр. 4873/2 КО Злот 1 

представља остало неплодно вештачки створено земљиште и има површину 1469 м
2
, к.п. бр. 

4879 КО Злот 1 представља остало земљиште површине 555 м
2
. 

 

9. Инжењерско-геолошки услови: нису дефинисани у плану. 

 



10. Посебни услови: 

Ови локацијски услови представљају основ за издавање грађевинске дозволе. 

 

На основу ових локацијских услова може бити израђен пројекат који је неопходан у 

поступку издавања грађевинске дозволе. 

 

 

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

локацијских услова. У складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем, поступци  за  изградњу  објеката  покрећу  се  попуњавањем  

одговарајућег  захтева  преко  система  за електронско подношење пријава (ceop.apr.gov.rs) и за 

исти је неопходно да се поседује квалификовани електронски потпис и да инвеститор обезбеди 

пројектну документацију од овлашћеног пројектанта у одговарајућој форми. 

 

Локацијски услови престају да важе у року од 12 (дванаест) месеци од дана издавања. 

 

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 

                                                                                                                 Миломир Вељковић 

                                                                                                           за 


