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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БОР 

ГРАДСКА УПРАВА 

Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, 

имовинско-правне и стамбене послове 

Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и 

комуналне послове 

Број: ROP-BOR-16345-LOC-1/2020 

Интерни број: 350-2-22/2020-III/05 

Датум: 27.07.2020. године 

Б о р 

 

 

Градска управа Бор - Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне 

и стамбене послове, поступајући по захтеву Павковић Бобана из Ниша, општина Палилула, ул. 

Чемерничка број 37, ЈМБГ: 2203977751018, за издавање локацијских услова, поднетог преко 

пуномоћника Лазаревић Игора из Бучја, ЈМБГ: 2608981751022, a на основу члана 53а. Закона о 

планирању и изградњи изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 

42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и члана 12. Правилника 

о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 

113/15 и 96/16) издаје 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

За измену постојеће грађевинске дозволе због одступања насталих у току изградње објекта 

доградњом постојећег стамбеног објекта на  к.п. бр. 7457/5 КО Брестовац 

 

ЛОКАЦИЈА: К.п. бр. 7457/5 КО Брестовац, мзв. Лакури, парцела укупне површине 613 m
2
, од 

чега је 68 m
2 

под објектом, према класи и култури парцела је земљиште у грађевинском 

подручју, што је утврђено увидом у портал Републичког геодетског завода на дан 27.07.2020. 

године.  

 

ПРАВНИ ОСНОВ: Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 

24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20). 

 

1. Плански документ: Предметна катастарска парцела се налази у просторном обухвату 

Просторног плана општине Бор („Сл. лист општине Бор“, број 2/14 и 3/14). 

 

2. Целина односно зона у којој се локација налази: стамбено-економске групације изван 

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

правила уређења и грађења.  

 

4. Урбанистички параметри (сеоске зоне): 

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

- максимални индекс  (степен) заузетости:  30. 

 

Највећа дозвољена спратност: По+П+1 (подрум,приземље и спрат). 

 

Изградња подземних етажа дозвољена је уколико не постоје геотехничке сметње. 

 

 

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

одобрава се изградња објекта класе 111011 - стамбене зграде са једним станом - издвојене куће 

за становање или повремени боравак, као што су породичне куће, виле, викендице, летњиковци, 

планинске колибе, ловачке куће до 400 m
2
 и максималне спратности П+1+Пк (Пс) (категорије А 

- незахтевни објекти). Према приложеном Идејном решењу планира се доградња објекта, који 

ће по завршетку радова имати укупну бруто развијену грађевинску површину 153 m
2
 и укупну 

нето корисну површину 126,10 m
2
. 

 

5. Регулациона и грађевинске линије:  

 

Регулациона линија представља границу између к.п. бр. 7457/5 КО Брестовац (парцела 

инвеститора) и к.п. бр. 11848/1 КО Брестовац (катастарски пут). 

 

Растојање грађевинске линије (северозападне) од регулационе линије је минимум 5,0 m.  

 

Југозападна и североисточна грађевинска линија паралелне су са југозападном, односно 

североисточном међном линијом и од истих су удаљене најмање 1,5 m. Југоисточна 

грађевинска линија задржава се из постојећег стања. 

 

 

6. Правила уређења и грађења: 

 

На истој грађевинској парцели у оквиру дозвољених индекса могућа је изградња 

помоћних објеката (који су искључиво у функцији стамбеног објекта). 

Приликом ограђивања ограде се могу постављати уз међу, с тим да ограда, стубови 

ограде и капије буду на парцели која се ограђује; капије на огради не смеју се отварати ван 

граница парцеле која се ограђује. За постављање жичане и дрвене ограде није потребно 

прибављати акт надлежног органа. 

На к.п.бр. 10142 КО Брестовац осим објекта који је предмет доградње нема других 
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изграђених објеката евидентираних у катастру. непокретности, али постоји уцртани објекат на 

ситуационом плану и на ситуационом решењу у ИДР.  

Уз захтев за издавање локацијских услова приложено је Идејно решење број ИДР –

02/20-0 од јуна 2020. године, које је урадио “K&M ENGINEERING BOR”,Стеван Кожовић, ул. 

Данила Киша број 16/14, одговорни пројектант Игор Лазаревић, лиценца број 300 L472 12.   

 

Објекат пројектовати у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда („Сл. 

гласник РС“, бр. 61/2011).
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6. Услови прикључења на инфраструктуру:  

 

Саобраћај: Пешачки и колски прилази к.п. бр. 7457/5 КО Брестовац задржавају се из 

постојећег стања, односно исти су са к.п. бр. 11848/1 КО Брестовац. 

 

По службеној дужности  прибављени су услови ималаца јавних овлашћења који чине саставни 

део ових локацијских услова и које у свему треба испоштовати приликом пројектовања објекта, 

и то: 

 

Електроенергетика: Услови за пројектовање и прикључење, издати од ЕПС дистрибуције 

Србије, огранак „Електродистрибуција Зајечар“, број 8.У.1.1.0-Д-10.08-193963/2-2020 од 

21.07.2020. године. 

 

 

7. Потреба израде плана детаљне регулације или урбанистичког пројекта није предвиђена 

планом.  

 

8. Да ли постојећа катастарска парцела испуњава услове за грађевинску працелу: К.п. 

бр. 7457/5 КО Брестовац је приближно правоугаоног облика, има укупну површину 613 m
2  

и 

може представљати грађевинску парцелу.  

 

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

 

10. Посебни услови: 

 

Ови локацијски услови представљају основ за издавање грађевинске дозволе, односно 

измену постојеће 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 поседовати квалификовани електронски потпис и обезбедити пројектну 

документацију од овлашћеног пројектанта у одговарајућој форми. 

 

 

Локацијски услови престају да важе у року од две године од дана издавања или до истека 

важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за 

коју је поднет захтев. 
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Упутство о правном средству:  Против ових локацијских услова може се поднети 

приговор Градском већу града Бора, 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 840-742241843-03 

(позив на број 97  17-027). 

 

Обрадила: 

Драгана Николић 

                                                                                                                     НАЧЕЛНИК 

 

   

                                                                                                                 Драган Јеленковић 


