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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-16444-LOC-1/2020 

Интерни број: 350-2-25/2020-III/05 

Датум: 31.07.2020. године 

Б о р 

 

 

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

и стамбене послове, поступајући по захтеву Трајковић Далиборa из Бора, ул. 1. маја број 2/11, 

ЈМБГ: 0201977751018, Бор, преко овлашћеног лица – Ђикић Ненада из Свилајнца, ул. Светог 

Саве 48/108, ЈМБГ: 0606978741628, a на основу члана 53а. Закона 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) и члана 12. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19) издаје 

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

За изградњу стамбеног објекта на к.п. бр. 5368/8 КО Бор 1 у Бору 

 

 

ЛОКАЦИЈА: К.п. бр. 5368/8 КО Бор 1, грађевинско земљиште укупне површине 531 m
2
. Ови 

подаци утврђени су увидом у портал Републичког геодетског завода. Катастарска парцела број 

5368/8 КО Бор 1 представља грађевинску парцелу. 

 

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). 

 

ПЛАНСКИ ОСНОВ: План генералне регулације градског насеља Бор („Сл. лист Општине 

Бор“, број 1/18 и 3/18). 

 

Целина односно зона у којој се локација налази: просторна целина VI. 

Намена земљишта: породично становање.  
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Правила уређења и грађења 

Са породичним становањем компатибилни су садржаји из области јавних служби, 

пословања, трговине и других услужних делатности које не угрожавају животну средину и не 

стварају буку. 

 

Однос основне и компатибилне намене је дефинисан у односу мин. 80% : макс. 20%. 

Проценат заузетости је до 40%. 

Индекс изграђености је до 0,8.  

Максимална висина венца објекта је 9.0 m, а висина слемена 12,5 m, што дефинише 

оријентациону планирану спратност П+1+ Пк до П + 2 + Пк. 

Максимална висина венца помоћних објеката је 4.0 m, а слемена максимално 6,0 m, што 

дефинише оријентациону планирану спратност П. 

 

Проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 60%.  

Предвидети поделу на функционалне зоне (предврт, простор намењен мирном одмору 

или игри деце, повртњак, воћњак и економски део). 

Композицију врта треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и 

вртно-архитектонски елементи и мобилијар. 

 

Регулациона и грађевинске линије  

 

Регулациона линија поклапа се са међним линијама предметне катастарске парцеле. 

Објекте поставити у оквиру зоне грађења, која је дефинисана грађевинским линијама; 

није обавезно постављање објеката или делова објеката на грађевинску линију, већ у простору 

који је дефинисан грађевинским линијама. 

Зона грађења је дефинисана грађевинском линијом према регулационој линији 

саобраћајнице и према бочним и задњој граници парцеле; објекат je, према положају на 

парцели, слободностојећи.  

 

Грађевинска линија објекта је 5,0 m, у односу на регулациону линију саобраћајнице. 

Код грађевинских парцела које се настављају на постојеће изграђене парцеле, грађевинска линија нових 

парцела се утврђује према постојећим објектима. 

Минимално растојање објекта са отворима помоћних просторија на бочним фасадама, 

уколико је парапет отвора минимално 1,6 m, од бочних граница парцеле у овој зони је 1,5 m. 

Минимално растојање објекта са отворима стамбених просторија на бочним фасадама, 

од бочних граница парцеле у овој зони је 3,0 m. 

Уколико је на суседној парцели постојећи објекат на граници парцеле, минимално 

растојање објекта са отворима стамбених просторија на бочним фасадама, од бочних граница 

парцеле је 4,5 m, a растојање од задње границе парцеле је 4,5 m. 
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Растојање стамбених објеката од задње границе парцеле износи минимално: 

- целу висину објекта за парцеле чија је дубина једнака или већа од 25 m. 

 

Помоћни објекти за потребе гаражирања возила, летње кухиње и оставе се постављају 

према правилима за стамбене објекте. 

 

Минимално међусобно растојање стамбених и пословних објеката, без обзира на врсту 

отовра, је цела висина вишег објекта, а од помоћних објеката ½ висине вишег објекта. 

Последња етажа се може извести као поткровље, мансарда или повучена 

етажа;дозвољава се изградња вишеводног крова; максимални нагиб кровних равни је 45º. 

Поткровље: висина назитка поткровне етаже износи највише 1,60 m рачунајући од коте 

пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине; нагиб кровних равни прилагодити врсти 

кровног покривача; максимални нагиб кровних равни је 45º. 

Мансардни кров мора бити искључиво у габариту објекта (без препуста) пројектован као 

традиционални мансардни кров уписан у полукруг, максимална висина прелома косине 

мансардног крова износи 2,2 m од коте пода поткровља; прозорски отвори се могу решавати 

као кровне баџе или кровни прозори; у оквиру кровне баџе могу се формирати излази на терасу 

или лођу; облик и ширина баџе морају бити усклађени са осталим елементима фасаде. 

Повучени спрат се повлачи минимално 1,5 m у односу на фасадну раван последњег 

спрата, према јавној површини; кров изнад повученог спрата пројектовати као раван, односно 

плитак коси кров (до 15º) са одговарајућим кровним покривачем 

Објекат пројектовати у складу са прописима којима се регулише енергетска ефикасност 

објеката. 

 

Парцела се може оградити зиданом оградом до висине од 0,90 m (рачунајући од коте 

тротоара, односно нивелете терена) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m. 

Дозвољена висина ограде према суседној парцели је 1,4 m. 

Уколико је ограда транспарентна изводи се тако да стубови ограде буду на земљишту 

власника ограде. 

Парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се сади у оквиру 

грађевинске парцеле. 

 

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

поднет је захтев за изградњу 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 изградња стамбеног објекта укупне бруто развијене грађевинске површине 310,85 m
2 

 а 

укупне нето корисне површине 262,58 m
2 
. 
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Уз захтев за издавање локацијских услова приложено је Идејно решење број 32-1/20 од 

јуна 2020. године, које је урадио СР “Анђелковић Славољуб“ Власотинце, пословница у 

Крагујевцу, ул. Краља Александра I Карађорђевића број 102, ТЦ „Простор“, локал 32б, главни 

и одговорни пројектант Марко Анђелковић, лиценца број 300 0909 16.   

 

 

Услови прикључења на инфраструктуру  

 

Пешачки и колски прилази задржавају се из постојећег стања.  

Паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг месту у 

оквиру парцеле. 

 

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

треба испоштовати приликом пројектовања објекта и који чине саставни део ових локацијских 

услова, и то: 

Елекроенергетске инсталације: Услови за пројектовање и прикључење, издати од ЕПС 

дистрибуције Србије, огранак „Електродистрибуција Зајечар“, број 8.У.1.1.0-Д-10.08-199927/2-

2020 од 29.07.2020. године. Након исходовања грађевинске дозволе, приликом пријаве радова 

потребно је надлежном органу који спроводи обједињену процедуру електронски доставити 

попуњен, потписан и електронски оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ 

који је достављен у прилогу ових услова. 

 

Водовод и канализација: Сагласност и технички услови ЈКП „Водовод“ Бор, број 1686/2 од 

27.07.2020. године, којих се пројектант у свему мора придржавати приликом пројектовања и 

разраде идејног решења.  

 

Телеком:  Технички услови издати од стране Предузећа за телекомуникације „Телеком 

Србија“, Регија Ниш Извршна јединица Зајечар, бр. A334 -216020/4 -2020од 20.07.2020. године. 

 

 

Инжењерско-геолошки услови: нису дефинисани у плану. 

 

 

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  
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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. 

 

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 
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКОГ НАСЕЉА 

БОР 

Карта: Намена површина 
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Легенда: 
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Карта: Карта саобраћаја  
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Легенда: 
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Карта примене: 

 

 

Легенда: 

 

 

 

 

 


