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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-19316-LOC-1/2020 

Интерни број: 350-2-31/2020-III/05 

Датум: 20.08.2020. године 

Б о р 

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

и стамбене послове, поступајући по захтеву Меилановић Стевана из Бора, ул. 3. октобар 45/2, 

Бор, ЈМБГ: 30109737510104, преко овлашћеног лица – Ратков Милана из Бора, Зелени булевар 

бр. 29, ЈМБГ: 1808989751035, 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 објекта поликлинике на к.п. бр. 994/1 КО Бор 1 у Бору 

 

ЛОКАЦИЈА: К.п. бр. 994/1 КО Бор 1, грађевинска парцела површине 300 m
2
. Ови подаци 

утврђени су увидом у портал Републичког геодетског завода.  

 

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, 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: Блок 2, просторна целина III. 

Намена земљишта: Блок 2 - вишепородично становање – средње и мале густине, мешовито и 

породично становање. 

 

Правила уређења и грађења 

Са вишепородичним становањем компатибилни су садржаји из области јавних служби, 

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

стварају буку, као и остале компатибилне намене. 

Проценат заузетости је до 70%. 

Индекс изграђености је до 2.  
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Регулациона линија приказана је на графичком прилогу из плана. 

 

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

 

Грађевинска линија удаљена је 5 m од регулационе линије улице. 

Источна грађевинска линија удаљена је најмање 2 m од фекалне канализације 250. 

Највећа дозвољена спратност: П+2+Пк. Захтев инвеститора односи се на изградњу објекта 

спратности П+1 (приземље и спрат). 

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

захтев за изградњу објекта класе 126421 – зграде домова здравља, здравствених станица, 

станица за хитну помоћ, поликлинике и лекарске ординације, категорије В – болнице и остале 

зграде за здравствену заштиту. Према приложеном Идејном решењу планира се изградња новог 

објекта бруто развијене грађевинске површине 323 m
2 

 и нето корисне површине 286 m
2
.  

У изградњи нових објеката примењивати савремена архитектонска решења, уз коришћење 

нових техничких и технолошких решења у циљу енергетски ефикасније градње. 

Обављање здравствених делатности у здравственој установи, односно приватној пракси 

подразумева примену стандарда и норматива дефинисаних у Правилнику о ближим условима 

за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима 

здравствене службе (Сл. гласник РС, бр.. 43/06, 112/09, 50/10, 79/11, 10/12, 119/12, 22/13 и 

16/18). 

Објекат пројектовати у духу савремене архитектуре. 

За приступ пешака и возила згради планирати уређене површине; омогућити пешачки приступ 

објекту са проширене тротоарске и друге јавне површине и у складу са прописима о 

приступачности. 

Обезбедити потребан број паркинг места за запослене (отворених, наткривених или затворених) 

у складу са нормативима, а паркирање посетилаца обезбедити закупом места на најближем 

јавном паркиралишту или у гаражи. Паркирање решити на парцели изградњом гараже или на 

отвореном паркинг месту у оквиру парцеле или на јавном паркингу. 

 

Дозвољено је ограђивање, с тим да ограда према улици треба да буде транспарентна. 

Ободом комплекса, а непосредно уз саобраћајнице, формирати зелени заштитни појас дрвећа и 

шибља ради заштите од прашине и буке. 

 

Објекат пројектовати у складу са прописима којима се регулишу енергетска својства зграда. 
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Слободбодне и зелене површине 

 

У овиру комплекса предвидети садњу дрвенастих стабала тако да се обезбеди засена 

минимално 60% укупне површине отвореног простора (ортогоналном пројекцијом крошњи 

дрвећа). 

Користити различите вртно архитектонске елементе, а при избору биљних врста преднсот дати 

врстама са већим транспкирационим капацитетом и дужим вегетационим периодом. 

 

 

Уз захтев за издавање локацијских услова приложено је Идејно решење број ИДР 1/20 од јула 

2020. године, које је урадила ПР Милан Ратков - Радња за прање возила и биро за пројектовање 

и  извођење радова, из Бора, Зелени булевар број 29, главни и одговорни пројектант Милан 

Ратков, лиценца ИКС број 310И00004 19.   

 

 

Услови прикључења на инфраструктуру  

 

Пешачки и колски прилази задржавају се из постојећег стања.  

 

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-10.08-221568/2-

2020 од 13.08.2020. 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 1802/2 од 

03.08.2020. 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 -231326/4 -2020од 14.08.2020. године. 

 

Топлификација: Услови ЈКП Топлана Бор, број 6416 од 10.08.2020. године. 

 

Противпожарне мере: Услови у погледу мера заштите од пожара 09.8.1 број 217-10-21/20, 

ROP-BOR-19316-LOC-1-HPAP-9/2020 од 06.08.2020. године, које је издао МУП РС, Сектор за 

ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Бору, а којих се приликом пројектовања 
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и спровођења процедуре издавања грађевинске дозволе и пријеве радовва треба у свему треба 

придржавати. 

 

 

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 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 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 

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 840-742241843-03 

(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 

 

Легенда: 
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Карта: Карта саобраћаја  

 

Легенда: 

 

 

 

 


