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БОР 

 

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

стамбене послове, поступајући по захтеву Града Бора, ул. Моше Пијаде бр. 3, МБ 07208529, ПИБ 

100568330, поднетом преко пуномоћника Слободана Голубовића из Бора, ул. 3. октобар бр. 114, 

ЈМБГ 0201968751048, 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 вишепородичног стамбеног објекта - састављеног из 3 ламеле и анекса 

на КП бр. 2105 КО Бор 1 у Бору, у улици Јована Дучића  

на територији града Бора 

 

 

ЛОКАЦИЈА:  КП бр. 2105 КО Бор 1, у ул. Јована Дучића 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:  План генералне регулације градског насеља Бор („Сл. лист општине Бор“, 

бр. 1 и 3/2018). 

 

2. Целина односно зона у којој се локација налази:  локација се налази у просторној целини III. 

 

3. Претежна планирана намена површина: - вишепородично становање са унутар блоковским 

јавном простором, планирано вишепородично становање мале густине (УП 5.3.2./3. и ДУП 3.8.) 

Урбанистички параметри (вишепородично становање мале густине УП бр. 5.3.2./3.): 

- максимални индекс изграђености на парцели је: до 1,0; 

- максимални индекс заузетости на парцели је: до 40%. 

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

објеката/ламела, које инвеститор жели да гради је 112221 (издвојене и остале стамбене зграде са 

више од три стана, као што су стамбени блокови, куће са апартманима и сл. у којима су станови 

намењени за стално становањем или за повремени боравак) и Б категорија објеката (мање захтевни 

објекти). 

 

4. Регулационе и грађевинске линије:  

Регулациона линија 1 - северна, представља међу КП бр. 2105 КО Бор 1 (предметна парцела) и 

приступне улице која повезује предметну локацију са улицом Јована Дучића. 

Грађевинска линија објекта удаљена је мин. 3,0м од приступне улице. 

Грађевинска линија подземних делова објеката може се поклапати са бочним и задњом границом 

парцеле, а према регулацији се поклапа са надземном грађевинском линијом. 

Проценат слободних и зелених површина у блоку је 40%.  

Максимално 20% површина може бити под стазама, платоима, дечијим игралиштима и отвореним 

теренима. 



5. Правила уређења и грађења: 

У постојећем стању, на КП бр. 2105 КО Бор 1, нема изграђених објеката. Захтев инвеститора односи 

се на изградњу вишепородичног стамбеног објекта на КП бр. 2105 КО Бор 1 у Бору, а све у складу са 

идејним решењем израђеним од стране Консултантске агенције „ENTAZIS“ Братислав Илић ПР из 

Београда, улица Симе Игуманова број 14/33, бр. пројекта ТД 03-02-2019 од априла 2019. године, где 

је одговорно лице Братислав Илић а главни пројектант Братислав М. Илић (лиценца Инжењерске 

коморе Србије 301 D596 06) састављено из 2 прилога у pdf формату и 1 прилога у dwg формату. 

Увидом у приложено идејно решење инвеститора, утврђено је да инвеститор жели да изведе радове 

на изградњи комплекса објеката а чија би укупна бруто површина износила 5807,89м2.  

Комплекс „објеката“ би се састојао од 3 објекта - 3 ламела, које би се градиле у 3 фазе, и то:  

1. ламела 1 - фаза 1, бруто површине 1820,56м2  и нето површине 1571,51м2, 

2. ламела 2 и анекс - фаза 2, бруто површине 2218,03м2  и нето површине 1967,71м2, 

3. ламела 3 - фаза 3, бруто површине 1769,30м2  и нето површине 1519,20м2. 

Спратност ламела је П+2+Пк (приземље, 2 спрата и поткровље), док је спратност анекса П 

(приземље).  

У складу са захтевом инвеститора могућа је изградња вишепородичног стамбеног објекта, односно 3 

ламеле и анекса, и то у фазама.  

Објекте лоцирати на начин да се не угрожава постојећи далековод који је изграђен преко КП бр. 2105 

КО Бор 1. На КП бр. 2105 КО Бор 1 постоје електроенергетске инсталације у власништву „ЕПС 

Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар. У питању је двоструки 

надземни далековод ДВ 35 kV ТС 110/35 kV „Бор 1“ - ТС 35/10 kV „Бор 1“, а који прихвата два 

система Ал/ч проводника 50/8 mm2 (главно напајање) и 70/12 mm2 (резервно напајање). Висина 

постојећег челично-решеткастог стуба на предметној парцели, износи оријентационо 25 m. На 

основу увида у идејно решење, у заштитној зони далековода планиране су приступне саобраћајнице 

и паркиралиште.  

Инвеститор је у обавези да поштује следеће:  

Према члану 102. и 136. Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних 

електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV:  

За места приступачна возилима, сигурносна висина и сигурносна удаљеност износе:  

1) сигурносна висина ............ 6,0 m  

2) сигурносна удаљеност ...... 5,0 m.  

Ако вод прелази преко паркилашта или аутобуског стајалишта, сигурносна висина износи 7,0m.  

Сигурносна висина и сигурносна удаљеност морају бити задовољене и у случају извођења било 

каквих радова на нивелацији терена на предметној локацији. 

Објекте пројектовати са свим потребним конструктивним елементима и деловима. У 

новопројектованом стању, објекте обликовати тако да се уклапају у постојеће изграђено окружење, 

применити савремене грађевинске материјале и боје уклопити у постојеће изграђено окружење. У 

изградњи објеката применити мере енергетске ефикасности у складу са Правилником о енергетској 

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

 

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

колски прилази комплексу објеката обезбеђени су са улице Јована Дучића,  а преко интерног 

прилаза. 

Такође су прибављени и: 

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

„Електродистрибуција Зајечар“, број 8.У.1.1.0-Д-10.08-4808/2-2021  од 18. 01. 2021. године, уз 

констатацију да изградња објеката није могућа без испуњења додатних услова - изградње ТС 

10/04kV и прикључних кабловских водова 10kV, и закључења Уговора о опремању земљишта. 

Уговор о опремању земљишта је предуслов за издавање грађевинске дозволе за предметне 

вишепородичне стамбене објекте; 

2. Технички услови ЈКП „Водовод“ Бор, број 3308/2 од 22. 12. 2020. године,  

3. Услови за израду техничке документације издати од Телеком Србија ад, Дирекција за технику, 

Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш, бр. А334-

402359/1-2020 од 05. 01. 2021. године, 



4. Технички услови ЈКП „Топлана“ Бор, бр. 02/Б од 11. 01. 2021. године,  

5. Технички услови ЈКП за стамбене услуге „Бор“ за прекопавање улица, путева и других јавних 

површина, и 

6. Услови у погледу мера заштите од пожара, издати од МУПа, Сектора за ванредне ситуације, 

Одељења за ванредне ситуације у Бору, 09.8 број 217-10-44/20 од 23. 12. 2020. године,  

којих се пројектант у свему мора придржавати приликом пројектовања и разраде идејног решења. 

 

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. 2105 

КО Бор 1 има укупну површину 5514м2 (што је утврђено увидом у податке јавног ргза) и  на њој је са 

правом јавне својине уписан Град Бор.  Део предметне катастарске парцеле може да представља 

грађевинску парцелу. 

 

9. Инжењерско-геолошки услови: нису предвиђени 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. 

Уз захтев за издавање 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, 

- 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    

 



 

 

 

                                                                                                    
План генералне реглуације градског насеља Бор 

Трећа просторна целина 

Вишепородично становање мале густине 


