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БОР 

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

правне и стамбене послове, поступајући по захтеву Саити  Ибиша из Бора, ул. Тимочке буне 

бр. 23/1, ЈМБГ 0603981751015, поднетом преко пуномоћника Драгана Милутиновића из 

Зајечара, ул. Књегиње Љубице бр. 6/6, ЈМБГ 2801963750064, 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, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и члана 12. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) 

издаје 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

за изградњу стамбено-пословног објекта 

на КП бр. 3994 КО Бор 1, у ул. Саве Ковачевића бб у Бору 

 

ЛОКАЦИЈА:  КП бр. 3994 КО Бор 1, ул. Саве Ковачевића бб у Бору. 

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 и 9/20). 

 

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

Плана генералне регулације градског насеља Бор („Сл. лист 

општина“, бр. 1/2018 и 3/2018). 

 

2. Целина односно зона у којој се локација налази:  просторна целина V, блок  бр. 6. 

 

3. Претежна планирана намена површина: - породично становање. 

Урбанистички коефицијенти: 
- највећи дозвољени индекс изграђености - 0,8; 

- највећи дозвољени индекс заузетости -  40. 

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

доминантна класа објекта  је 112112 - стамбене зграде са два стана (категорије Б - мање 

захтевни објекти), са пословним простором у приземљу објекта. 

- Намена објекта: стамбено - пословни објекат. 
- Пројектована сратност објекта: П+1 (приземље и спрат). 

 

4. Регулационе и грађевинске линије:  

Регулациона линијa 1 - источна, представља линију разграничења између инвеститорове 

парцеле бр. 3994 КО Бор 1 и улице Саве Ковачевића која носи катастарску ознаку бр. 4670 

КО Бор 1. 

Регулациона линија 2 - јужна, преставља линију разграничења између инвеститорове 

парцеле бр. 3994 КО Бор 1 и планиране нове градске саобраћајнице која је предвиђена на 

делу инвеститорове парцеле односно кп бр. 3994 КО Бор 1. 

Регулациона линија 3 - западна, представља линију разграничења између инвеститорове 

парцеле бр. 3994 КО Бор 1 и планиране нове градске саобраћајнице са западне стране на 

делу инвеститорове парцеле односно кп бр. 3994 КО Бор 1. 

Минимално растојење грађевинске линије од регулационе линије је 5,00м. 



Минимално растојање грађевинске линије новопројектованог објекта од постојеће водоводне 

мреже је 4,00м а у складу са издатим условима ЈКП „Водовод“ Бор бр. 858/2, од 04. 04. 2018. 

године. 

 Растојање од бочне границе парцеле: 

Минимално растојање објекта са отворима помоћних просторија на бочним фасадама, 

уколико је парапет отвора минимално 1,6м, од бочних граница парцеле је 1,5м; 

Минимално растојање објекта са отворима стамбених просторија на бочним фасадама, од 

бочних граница парцеле је 3,00м ; 

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 4,5м. Растојање од задње границе парцеле је 4,5м. 

 Растојање од задње границе парцеле: 

Растојање стамбених објеката од задње границе парцеле је минимално: 

- цела висина објекта уколико је дубина парцеле једнака или већа од 25м; 

- ½ висине објекта уколико је дубина парцеле мања од 25м; 

- изузетно 1/3 висине објекта уколико је дубина парцеле мања или једнака 16м, али само са 

отворима помоћних просторија; 

- за угаоне парцеле примењују се растојања од бочних граница парцеле. 

 

5. Правила уређења и грађења: 

У постојећем стању, на КП бр. 3994 КО Бор 1 не постоје изграђени објекти инвеститора. 

Захтев инвеститора односи се на изградњу стамбено-пословног објекта, спратности П+1,  

укупне бруто површине 552,77м2, укупне нето површине 405,35м2  (110,61м2 нето површина 

пословног простора у приземљу (вулканизерска радња и перионица тепиха), 125,42м2 нето 

површина стамбеног простора у приземљу и 169,32м2 нето површина стамбеног простора на 

1. спрату) а све у складу са идејним решењем израђеним од стране бироа „АРХИДИУМ“ из 

Димитровграда/Зајечара, ул. Варшавска бр. 19, бр. пројекта 02 од октобра 2020. године, где 

је одговорно лице Драган Милутиновић, а главни пројектант Драган Б. Милутиновић, дипл. 

инж. грађ. (лиценца Инжењерске коморе Србије 317 А714 04), састављено из 2 прилога у pdf 

формату и 2 прилога у dwg формату, и које је саставни део ових локацијских услова. У 

складу са захтевом инвеститора могуће је изградити стамбено-пословни објекат на парцели. 

У изградњи објекта применити мере енергетске ефикасности у складу са Правилником о 

енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/11). Објекат архитектонски 

обликовати примерено поднебљу и традицији, уз доминантну примену локалних материјала. 

Паркирање обезбедити на парцели инвеститора.  

 

6. Услови у погледу прикључења, укрштања и приближавања инфраструктури:  

Саобраћај: Пешачки и колски прилаз инвеститоровој парцели односно кп бр. 3994 КО Бор 1 

је са улице Саве Ковачевића која носи катастарску ознаку бр. 4670 КО Бор 1 као и са 

новопланиране саобраћајнице која је планирана у јужном делу инвеститорове парцеле у 

правцу исток - запад. 

Такође су преузети, из претходних поступака за издавање локацијских услова бр. ROP-BOR-

7848-LOC-1/2018 и бр. ROP-BOR-7848-LOCH-2/2018, и: 

 Електроенергетика: Технички услови за прикључење на дистрибутивни електроенергетски 

систем бр. Д-10.08-109590/3-2018, од 27. 04. 2018. године, издати од стране Електропривреде 

Србије - Огранак „Електродистрибуција Зајечар“, 

 Водовод и канализација: Сагласност као и технички услови у односу на водоводну и 

канализациону мрежу издати од стране ЈКП „Водовод“ Бор, под бројем 858/2, од 04. 04. 

2018. године, 

 Топлификација: Сагласност и технички услови у погледу топлификационе мреже издати од 

стране ЈКП „Топлана“ Бор, под бројем ROP-BOR-7848/2018, од 11. 04. 2018. године, и 

 Телеком: Сагласност у погледу ТТ инсталација издата је од стране Предузећа за 

телекомуникације „Телеком Србија“, Извршна јединица Зајечар, бр. 136409/2-2018 од 30. 03. 

2018. године. 



 

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

предвиђена планом. 

 

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

бр. 3994 КО Бор 1 је грађевинска парцела, која има укупну површину 3111м2 (што је 

утврђено увидом у податке јавног ргза) и  на њој је са правом својине уписан подносилац 

захтева. Део катастарске парцеле представља грађевинску парцелу.  

 

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

 

10. Посебни услови:  

Ови локацијски услови представљају основ за измену грађевинске дозволе. 
На основу ових локацијских услова може бити израђен пројекат који је неопходан у 

поступку измене 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. 

Уз захтев за измену грађевинске дозволе подноси се: 

- Локацијски услови, 

- Пројекат усклађен са локацијским условима и урађен у складу са Законом и 

подзаконским актима, 

- Доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту у јавној 

својини, 

- Доказ о уређењу односа у погледу плаћања доприноса за уређење грађевинског 

земљишта, и 

- Доказ о уплати одговарајућих такси. 

Локацијски услови престају да важе у року од 2 (две) године од дана издавања. 

 

 

ПРАВНА ПОУКА: против ових локацијских услова подносилац захтева може изјавити 

приговор Градском већу града Бора, у року од 3 (три) дана од дана достављања. Приговор се 

подноси преко овог Органа - електронски, са градском административном таксом од 

80,00динара, уплаћеном на жиро рачун број 840- 742241843-03 (позив на број 97 17-027). 
 

Локацијске услове доставити: подносиоцу захтева и архиви града Бора. 

 

Обрада: 

Марија Велкова  

 

 

 

                                                                                                       НАЧЕЛНИК, 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Драган Јеленковић, 

      дипл. просторни планер   


