
 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бачка Топола 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за просторно планирање, урбанизам,  

грађевинарство, заштиту животне средине,  

комунално-стамбене послове и привреду  

Број: ROP-BTP-13482-LOC-1/2019 

Дана: 18.06.2019. год. 

БАЧКА ТОПОЛА 

 

 

Општинска управа Бачка Топола – Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство,заштиту 

животне средине,комунално-стамбене послове и привреду, по захтеву привредног друштва ''ЕПС-

Дистрибуцијa'' д.о.о. Београд – Огранак Електродистрибуција Суботица из Суботице улица Сегедински 

пут, број 22.-24.,заступаном по Бранку Драгашу из Суботице,на основу члана 53а. Закона о планирању и 

изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09 исп., 64/2010 одлука-У.С., 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 

50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019), члана 9., Уредбе о локацијским условима 

(''Сл. гласник РС'', број 35/2015, 114/2015 и 117/2017),члана 10. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/2015, 96/2016 и 

120/2017),члана39. и 136. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Р.С.'', број 18/2016),на 

основу члана 15. Одлуке о општинској управи (''Сл. лист Општине Бачка Топола'', број 19/16) и на основу 

Решења о овлашћењу, број 1-13/2017 од 12.07.2017. год., издаје: 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ   УСЛОВЕ 

 

 

Издају се локацијскиуслови,којим се утврђују услови за израду пројекта за 

изградњуприкључнихкабловских водова од 20kV,за напајање МБТС-403 на парцели инвеститорау Бачкој 

Тополи, траса кабла прелази преко катастарских парцела, број 1776/6, 4842, 4839, 4716, 4960, 4954 и 

3262све у к.о. Бачка топола. 

Објекат је категорије''Г'', класификациони број је 222410 – локални електро водови. 

Услови се односе на изградњу подземног објекта - 20kV подземног кабловског вода,дужина трасе 

кабла износи око 480,00м. 

Локацијски услови се издају на основуПросторног плана општине Бачка Топола (''Сл. лист 

општине Бачка Топола'', број 20/2015). 

 

III/6.-3.1 Електроенергетскаинфраструктура 

 

a) Полагањекаблова 

 

- Ваннасеља, 

запотребесадржајапредвиђенихПросторнимпланом,електроенергетскукаблиранумрежуполагати у 

коридоримасаобраћајница,некатегорисанихпутевашумскимпутевима и стазама, 

напољопривредномземљишту; 

- Електроенергетскумрежунатуристичкимлокалитетима, зонамазаштитенепокретногкултурног и 

природногдобра, зонипутнихсадржаја, у централнимделовимавећихнасеља, парковскимповршинама, у 

зонамасавишепородичнимстановањем, у раднимзонама, комуналнимповршинама, као и зонамазаспорт 

ирекреацијуобавезнокаблирати; 

- Кабловеполагати у зеленимповршинамаилипутномпојасупоредсаобраћајницаи пешачкихстаза, 

узудаљеностмин. 1,00модколовоза и0,50модпешачкихстаза у насељима; 

- 20 kV мрежуградитиподземно у кабловскимканализацијамадиректнополагањем у земљу и 

ваздушнонабетонскомстубовимасаголимпроводницима, а 

напериферијинасељаваздушнонабетонскомстубовимасаголимпроводницима; 



 

 

- дубинаукопавањакаблованесмебитимањаод 1,10мзакабловеод 20 kV и вишихнапонскихнивоа, односноод 

0,70мнижихнапонскихнивоаелектроенергетскумрежуполагатинајмање 0,50модтемељаобјеката и 

1,00модколовоза, гдејемогућемрежуполагати у слободнимзеленимповршинама; 

- укрштањекабловскогводасапутемизваннасељавршисетакоштосекаблполаже у бетонскиканал, односно у 

бетонскуилипластичнуцевувучену ухоризонталноизбушенотвор, 

такодајемогућазаменакаблабезраскопавањапута. 

Вертикалниразмакизмеђугорњеивицекабловскеканализације и површинепутатребадаизносинајмање 

0,80м; 

- међусобниразмакенергетскихкаблова (вишежилних, односнокабловскогснопатриједножилнакабла) у 

истомровуодређујесенаосновуструјногоптерећења, алинесмедабудемањиод 0,70мприпаралелномвођењу, 

односно 0,20мприукрштању. Дасеобезбедидасе у ровукабловимеђусобнонедодирују, 

измеђукабловаможецеломдужиномтраседасепоставинизопека, 

којесемонтирајунасатиценамеђусобномразмакуод 1,00м; 

- припаралелномвођењуенергетских и телекомуникационихкаблованајмањерастојањеморабити 

0,50мзакабловенапона do 20 kV, односно 1,00мзакабловевишегнапонскогнивоа; 

- приукрштањусателекомуникационимкабловиманајмањерастојањеморабитивећеод 0,50м, а 

угаоукрштањатребадабуде у насељенимместиманајмање 30°, помогућствуштоближе 90°, а 

ваннасељенихместанајмање 45°. 

Поправилуелектроенергетскикаблсеполажеисподтелекомуникационихкаблова; 

- ниједозвољенопаралелнополагањеенергетскихкабловаизнадилиисподцевиводовода и канализације; 

- хоризонталниразмакенергетскогкаблаодводоводнеиликанализационецевитребадаизносинајмање 

0,50мзакабловепреко 20 kV, односнонајмање 0,40мзаосталекаблове. 

- приукрштању, 

енергетскикаблможедабудеположенисподилиизнадводоводнеиликанализационецевинарастојањуоднајмањ

е 0,40мзакабловепреко 20kV, односнонајмање 0,30мзаосталекаблове; 

- 

уколиконемогудасепостигнуразмациизпретходнедветачкенатимместимаенергетскикаблсепровлачикрозза

штитнуцев; 

- ниједозвољенопаралелнополагањеелектроенергетскихкабловаизнадилиисподцевигасовода; и 

- размакизмеђуенергетскогкабла и гасоводаприукрштању и паралелномвођењутребадабуде у 

насељенимместима 0,80м, односноизваннасељенихместа 1,20м. 

Размацимогудасесмањедо 0,30макосекаблположи у 

заштитнуцевдужиненајмање2,00мсаобестранеместаукрштањаилицеломдужиномпаралелногвођења. 

- кодукрштањаенергетскихкабловасаводотоцима и воднимобјектима, 

уколикосеукрштањесаканаломпројектујеподземнокаоукрштањеисподднаканала,напопречнимпрофилимау

цртатипостојећи – снимљени и 

пројектованипрофилканаларадиутврђивањатачнедубинеполагањаинсталације. Горњаивицазаштите 

(заштитнацев, АБ плоче и др.) требадабудеминимум 1,00м исподпројектованогднаканала 

или1,50мисподпостојећегднаканала. 

Овудубинузадржаватинадужиниколикоизносипројектованаширинаканала у нивоутерена. 

- кодуркштањаенергетскихкабловасаводотоком, насипом и каналимаморабитиштоближеуглуод 90°, а 

немањиод 60°, 

- у зонимелирационихканалаширине 14,00м у ванграђевинскомрејону и 7,00м уграђевинском (у 

односуналеву и деснуобалуканала) немогусеградитинадземниобјекти (шахтови, ознаке и др), а 

подземниморајубитистатичкидимензионисанинаоптерећењеодтешкеграђевинскемеханизацијекoјасекорис

тизаодржавањеилиреконструкцијуканала.Кодпараленогвођењасамелиорационимканалима, 

инфраструктурниобјектимогусепоставитиполинијиекпропријацијеканала, такодамеђусобно 

(управно)растојањеизмеђутрасе и ивицеобалеканалабудеминимум 7,00м, односно 14,00м 

уванграђевинскомрејону. Подземнаинфраструктураморабитиукопанаминимум 1,00м исподнивоатерена. 

- 

Кодпараленогпостављањаподземнеинфраструктуреназемљиштуизванзонеекспропријационогпојасаканала, 

кадајеширинаекспропријацијемањаод 5,00м,инсталацијепоставититакодамеђусобно (управно) 

растојањеизмеђутрасе и ивицеобалеканалабудеминимум 5,00м. 



 

 

- Заукрштањеенергетскихкабловасаводотоцима и мелиорационимканалима,инвеститорје у 

обавезидаприбавиводнеусловеодПокрајинскогсекретаријатазапољопривреду, водопривредуишумарство, 

односнооднадлежногорганајединицелокалнесамоуправе у складусаЗаконом о водама (''Сл. гласник 

РС'',број 30/10 и93/12)........ 

 

 

 

 

Саставни део Локацијских услова су''ИДР''- Идејно решење - ''0'' – Главна свеска, број Е-06-05/19-IDR-0 од 

маја 2019. год., израђенo од стране ''СОМБОРЕЛЕКТРО'' Д.О.О. СОМБОР из Сомбора, улица Ади Ендреа, 

број 27.,главни пројектант је Гојко М. Влашки дипл.инж.ел., број лиценце 350R06518 и ''ИДР''- Идејно 

решење - ''4'' – Пројекат електроенергетских инсталација, број Е-06-05/19-IDR-4 од маја 2019. год., 

израђенo од стране ''СОМБОРЕЛЕКТРО'' Д.О.О. СОМБОР из Сомбора, улица Ади Ендреа, број 

27.,одговорни пројектант је Гојко М. Влашки дипл.инж.ел., број лиценце 350R06518. 

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе 

издате у складу са тим условима, за катастарске парцеле за које је поднет захтев. 

Локацијскиусловису основ за израду техничке документације. 

 

            Уз захтев за издавање локацијских услова поднето је: 

1. Иформација о локацији број ROP-BTP-13482-LOC-1/2019 од 04.06.2019. год., издата од стране 

Општинске управе Бачка Топола – Одељења за просторно планирање, урбанизам, 

грађевинарство,заштиту животне средине,комунално-стамбене послове и привреду 

2. Иформација о локацији број ROP-BTP-978-LOC-1/2019 од 29.01.2019. год., издата од стране 

Општинске управе Бачка Топола – Одељења за просторно планирање, урбанизам, 

грађевинарство,заштиту животне средине,комунално-стамбене послове и привреду 

3. Копија катастарског плана број 953-2/19-44 од 23.05.2019. год., к.о. Бачка Топола 

4. Копија катастарског плана водова, број 953-3/19-42 од 23.05.2019. год., к.о. Бачка Топола 

5. Извод из листа непокретности, број 3354 к.о. Бачка Топола, број 952-5/2019-48 од 23.05.2019. год. 

6. Извод из листа непокретности, број 280 к.о. Бачка Топола, број 952-5/2019-48 од 23.05.2019. год. 

7. Извод из листа непокретности, број 291 к.о. Бачка Топола, број 952-5/2019-48 од 23.05.2019. год. 

8. Топографски план за катастарску парцелу, број 3262 к.о. Бачка Топола од 15.01.2017. год., израђен 

од стране G.B. ''ARKUS'' izdvojeno mesto Antal Kovač Bačka Topola из Бачке Тополе улица Петефи 

бригаде, број 14., одговорни пројектант је Радослав Гајин инж.геод., број лиценце 02 0362 12 

9. ''ИДР''- Идејно решење - ''0'' – Главна свеска, број Е-06-05/19-IDR-0 од маја 2019. год., израђенo од 

стране ''СОМБОРЕЛЕКТРО'' Д.О.О. СОМБОР из Сомбора, улица Ади Ендреа, број 27., главни 

пројектант је Гојко М. Влашки дипл.инж.ел., број лиценце 350R06518 

10. ''ИДР''- Идејно решење - ''4'' – Пројекат електроенергетских инсталација, број Е-06-05/19-IDR-4 од 

маја 2019. год., израђенo од стране ''СОМБОРЕЛЕКТРО'' Д.О.О. СОМБОР из Сомбора, улица Ади 

Ендреа, број 27., одговорни пројектант је Гојко М. Влашки дипл.инж.ел., број лиценце 350R06518 

11. Водни услови, број II-720/5-19 од 17.06.2019. год.,издати од стране Ј.В.П. ''Воде Војводине'' НОВИ 

САД из Новог Сада, Булевар Михајла Пупина, број 25. 

12. Услови, број УУ-1502/19 од јуна 2019. год., издати од стране Ј.П. за грађевинско земљиште, 

урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола из Бачке Тополе улица М. Тита, број 70. 

13. Овлашћење, број 87.1.2.0.-Д.07.09.-303742/1-КЈ од 14.10.2018. год., дато од стране инвеститора 

Бранку Драгашу из Суботице 

 

Пошто је поднета сва потребна документација основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи (''Сл. 

гласник РС'', број 72/09, 81/09 исп., 64/2010 одлука-У.С., 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 

98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019) издају се локацијскиуслови.   

Накнада за вођење централне евиденције за издавање локацијских услова Агенцији за привредне 

регистре у износу од 2.000,00 дин. плаћена је – Приказ налога за рачун од 21.05.2019. год. 

Такса за овај акт наплаћена је у износу од 320,00 дин.,на основу тарифног броја 1. и 171в. Закона о 

републичким административним таксама (''Сл. гласник РС'', број 43/2003, 51/2003-испр., 61/2005, 

101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011- усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 



 

 

93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013- др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015- 

усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017- усклађени дин. изн. и 

113/2017,3/2018-испр.и 50/2018-усклађени дин. изн., 95/2018 и 38/2019-усклађени дин. изн.), као и накнада 

за рад општинске управе у износу од 3.460,00 дин., по тарифном броју 9. (''Сл. лист општине Бачка 

Топола'', број 05/2009, 12/2009, 02/2011 и 03/2011). 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На локацијске услове, подносилац захтева може изјавити 

приговор у року од 3 (три) дана од дана достављања. Приговор се подносиОпштинском већу, а предаје се 

овом одељењу посредством Централног информационог система. 

 

 

начелник Одељења: 


