
 

 

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-7408-LOC-1/2019 

Дана: 09.04.2019. 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 ''BEOGAS'' 

A.D. BEOGRAD из Београда – Радна јединица Бачка Топола из Бачке Тополе улица М. Тита, број 61., 

заступаном по Милану Драгосавцу из Бачке Тополе, 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 и 83/2018), 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 изградњу гасног прикључка на 

дистрибутивни гасоводи мерно - регулационе станицеG 16 (25m³/h) у Бачкој Тополина катастарским 

парцелама, број 7395 к.о. Бачка Топола-град, улица М. Тита, 978/5 к.о. Бачка Топола-град и 1229/8 к.о. 

Бачка Топола. 

Категорија објекта је: ''Г'' а класификациона ознака је: 222100. 

Услови се односе на изградњу прикључка на дистрибутивни гасовод, на парцели, број 1229/8 к.о. 

Бачка Топола, Потес Виногради и на уградњу мерне регулационе станице типа MRS G 16, на фасаду Дома 

ученика, на парцели, број 978/5 к.о. Бачка Топола-град, за потребе Општине Бачка Топола из Бачке 

Тополе улица М. Тита, број 30. 

Траса прикључног гасовода прелази и преко парцеле, број 7395 к.о. Бачка Топола-град улица М. 

Тита, укупна дужинаприкључног гасовода је око 56,00м. 

Локацијски услови се издају на основу Генералног плана Бачке Тополе, (''Службени лист општине 

Бачка Топола'' број 3/97), потврђен чланом 1. Одлуке о одређивању делова урбанистичких планова на 

територији општине Бачка Топола, који нису у супротности са одредбама Закона о планирању и изградњи 

(''Службени лист општине Бачка Топола'', број 10/03). 

 

                                                  8.2.3. Гасна инфраструтура 

 
Кућнигасниприкључак 

Кућнигасниприкључакједеодистрибутивноггасоводакојиспајауличнумрежуунутрашњомгасноминсталациј

ом. Приполагањукућноггасногприкључканарочитопоштоватиследећеодредбепрописа: 

 трасацевоводасеводинајкраћимпутем и мораостатитрајноприступачна, 

 цевоводморабитибезбеданодоштећења, 

 цевоводсеполаженадубинуукопавањаод 0,60до 1,00м, а изузетнонаминимум 0,50 м, односно, 

максимум 2,00 м, 



 

 

 најмањерастојањецевоводаодсвихукопанихинсталацијаморабити 0,20 м 

 положај и дубинаукопавањакућноггасногприкључкаснимајусегеодетски, 

 почетакприкључкатрајносеозначаванатписномплочицом, 

 цевоводсекрозшупљинеилиделовезграде (терасе, степеништа) полаже у заштитнуцев, 

 приувођењу у зградупросторијаморабитисува и приступачна, а цевоводморабитиприступачан и 

заштићенодмеханичкихоштећења, 

 кућнигасниприкључакнеполажесе у складиштазапаљивих и експлозивнихматерија, 

 полиетиленскецевикућноггасногприкључкаполажусе у земљуисподзградеподусловомдапрелазса ПЕ 

начеличнуцевизведе у металнојкапсули; прелазсеобављапоправилуподземноуззграду, 

 надземниделовиприкључкаод ПЕ цевиштитесеодделовањасунцасазаштитномчеличномцеви, 

 укопани и надземниделовиприкључкаодчеличнихцевиморајусезаштитиодкорозије,билоомотачима, 

премазима, катодно, галванизацијом и др., 

 кућнигасниприкључакзавршаванаприступачномместуглавнимзапорнимцевнимзатварачем, 

којиможедасеуградинепосреднопоуласку у зградуиливанње (у прикључномормарићуили у 

зидномормарићу), 

 кодкућноггасногприкључакарадногпритискаизнад 1,0 бара и кодприкључкавећегод ДН80 

уграђујесеиспредзградеједанзапорницевнизатварач, 

 положајглавногзапорногцевногзатварачасеозначава, 

 акосепомоћуједногкућноггасногприкључкаснабдевавишезграда, у 

близиниглавногцевногзатварачапостављасенатписнаплочасаознакамазградакојесеснабдевају и 

означавајусењиховицевнизатварачи, 

 припрвомпуштањугаса у кућнигасниприкључакпотребнојеобезбедитипотпуноодвођењемешавинегаса 

и ваздуха у атмосферу. 

У свемуосталомприпројектовању, изградњи, испитивњу и пуштању у 

радкућноггасногприкључкапридржаватисеодредбиПравилника о 

техничкимаормативимазакућнигасниприкључакзараднипритисакдо 4 бара (''Сл.лист СРЈ'',број 20/92), а 

припројектовању и изградњиунутрашњеинсталацијеПравилника о 

техничкимнормативимазаунутрашњегаснеинсталације (''Сл. лист СРЈ'',број 20/92)....... 

 

Саставни део Локацијских услова су''ИДР''- Идејно решење - ''0'' – Главна свеска, број Е-04/2019-0од 

марта 2019 год., израђенo од стране ''TERMO DIZAJN'' d.o.o. Bačka Topola из Бачке Тополе улица 

Видовданска, број 1., главни пројектант је Александар Бајић дипл.маш.инж., број лиценце 330G82308 и 

''ИДР''- Идејно решење - ''6'' – Пројекат електроенергетских инсталација, број Е-04/2019-6од марта 2019 

год., израђенo од стране ''TERMO DIZAJN'' d.o.o. Bačka Topola из Бачке Тополе улица Видовданска, број 

1., одговорни пројектант је Александар Бајић дипл.маш.инж., број лиценце 330G82308 

Локацијски услови важе 12 месеци 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 локацијскихуслова поднето је: 

1. Извод из листа непокретности, број 3646 к.о. Бачка Топола, број 952-5/2019-29од 29.03.2019. год. 

2. Извод из листа непокретности, број 4696 к.о. Бачка Топола-град, број 952-5/2019-29 од 29.03.2019. 

год. 

3. Копија плана, број 953-2/2019-24 од 28.03.2019. год., к.о. Бачка Топола-град, број детаљног листа 

6. и 7. 

4. Копија катастарског плана, број 953-2/2019-24 од 28.03.2019. год., к.о. Бачка Топола 

5. Копија катастарског плана водова, број 953-2/2019-24 од 28.03.2019. год., к.о. Бачка Топола 

6. Топографски план од 14.06.2018. 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 



 

 

7. ''ИДР''- Идејно решење - ''0'' – Главна свеска, број Е-04/2019-0од марта 2019 год., израђенo од 

стране ''TERMO DIZAJN''d.o.o. Bačka Topola из Бачке Тополе улица Видовданска, број 1., главни 

пројектант је Александар Бајић дипл.маш.инж., број лиценце 330G82308 

8. ''ИДР''- Идејно решење - ''6'' – Пројекат електроенергетских инсталација, број Е-04/2019-6од марта 

2019 год., израђенo од стране ''TERMO DIZAJN'' d.o.o. Bačka Topola из Бачке Тополе улица 

Видовданска, број 1., одговорни пројектант је Александар Бајић дипл.маш.инж., број лиценце 

330G82308 

9. Услови за безбедно постављање у погледу мере заштите од пожара и експлозија са овереним 

ситуационим планом 09.30.1, број 217-5129/19 од 04.04.2019. год., издати од стране РС – МУП – 

Сектор за ванредне ситуације – Одељење за ванрдене ситуације у Суботици улица Сегедински 

пут, број 45. 

10. Ситуациони план, израђен од стране''TERMO DIZAJN'' d.o.o. Bačka Topola из Бачке Тополе улица 

Видовданска, број 1., одговорни пројектант је Александар Бајић дипл.маш.инж., број лиценце 

330G82308, оверен од стране МУП – Сектор за ванредне ситуације – Одељење за ванрдене 

ситуације у Суботици улица Сегедински пут, број 45., овера09.30.1, број 217-5129/19 од 

04.04.2019. год. 

11. Одлука о давању сагласности, број 0-47/2018 од 16.07.2018 год., дата од стране ''BEOGAS'' A.D. 

BEOGRAD из Београда, Милану Драгосавцу, за заступање  

 

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 и 83/2018) 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 – Преглед промета од 27.03.2019. год. 

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: 


