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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД  СОМБОР 
ГРАДСКА  УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, 
УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО 

Број: ROP-SOM-19950-LOC-1/2017 
Инт. број: 353-234/2017-V 

Дана: 31.07.2017.год. 
С о м б о р 

 
 

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града 
Сомбора, поступајући по захтеву Александра Драгића из Сомбора, ул.Грује Дедића бр.23, 
овлашћеног лица „АЕ пројект центар“ д.о.о. из Сомбора, ул.Грује Дедића бр.23, а у име  инвеститора 
„Ђаковић“ д.о.о. из Новог Сада, ул.Темерински пуз бр.18, у предмету издавања локацијских услова, 
на основу чланова 53а., 54., 55., 56., 57. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/09, 
81/09, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/13-одлука УС и 50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“, бр.35/2015 и 114/2015), 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, 
бр.113/2015 и 96/2016), Правилника о класификацији објеката („Сл.гласник РС“, бр.22/2015), Одлуке 
о доношењу измена и допуна Плана Генералне регулације насељеног места Кљајићево („Сл.лист 
Града Сомбора“, бр.4/2016) и члана 12. и 21. Одлуке о Организацији Градске управе Града Сомбора 
("Сл. лист Града Сомбора", број 27/2016), издаје 

 
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

за РЕКОНСТРУКЦИЈУ ЗИДАНА ТРАФО-СТАНИЦА 20/0,4 kV 
у Кљајићеву, пут Кљајићево-Врбас бб, на катастарској парцели бр.4976 К.О.Кљајићево 

 
I. ПЛАНСКИ ОСНОВ : 
 

Плански основ за издавање локацијских услова за реконструкцију зидана трафо-станица 
20/0,4 kV, у Кљајићеву, на кат.парц.бр.4976 К.О.Кљајићево је План генералне регулације насељеног 
места Кљајићево („Сл.лист Града Сомбора“, бр.4/2016). 

 
II. БРОЈ И ПОВРШИНА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ: 

 

Парцела бр.4976 К.О.Кљајићево је већ формирана изграђена грађевинска парцела површинe 
18.227,0m2 а која површина је утврђена увидом у званичну електронску базу података катастра 
непокретности и на основу Копија плана са подземним инсталацијама бр.952-04-230/2017. 

На предметној парцели, на основу увида у електронску базу података и Копији плана, постоји 
изграђени објекти: објекат бр.1 (објекат металопрерађивачке индустрије) површине 312,0m2, објекат 
бр.2 (објекат металопрерађивачке индустрије) површине 48,0m2, објекат бр.3 (објекат 
металопрерађивачке индустрије) површине 48,0m2, објекат бр.4 (објекат металопрерађивачке 
индустрије) површине 1.386,0m2, објекат бр.5 (објекат металопрерађивачке индустрије) површине 
980,0m2, објекат бр.6 (објекат металопрерађивачке индустрије) површине 123,0m2, објекат бр.7 
(објекат металопрерађивачке индустрије) површине 184,0m2, објекат бр.8 (објекат 
металопрерађивачке индустрије) површине 240,0m2, објекат бр.9 (објекат металопрерађивачке 
индустрије) површине 96,0m2, објекат бр.10 (објекат металопрерађивачке индустрије) површине 
16,0m2 и објекат бр.11 (објекат металопрерађивачке индустрије) површине 8,0m2. 

 
III. ЛОКАЦИЈА - БЛОК  ЗОНА: 
 

Према Плану генералне регулације насељеног места Кљајићево предметна парцела се налази 
у блоку број 33. Блок је намењен породичном становању, радној зони, ППОВ, коридор обилазнице. 

Предметна парцела се налази у делу блока који је намењен радној зони. 
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IV. НАМЕНА: На предметној парцели  је предвиђена реконструкција зидана трафо-станица. 
Предметни објекат је постојећи и уписан у листу непокретности као зграда под редним бројем 2. 
Грађевински објекат трафо-станице је типски, приземни, слободностојећи и састоји се из три 
просторије (једне просторије разводног постројења и две просторије трафо-боксова). Спољашње 
димензије основе објекта износе 8,0m x 6,20m (дужина х ширина).  
Карактеристике објекта: 

 тип трафостанице: Зидана трафостаница 20/0,4 kV, 1х630 kVA 
 напонски ниво: 20 kV 
 капацитет трафостанице: 2х630 kVA 
 димензије МБТС: 2,8 х 6,2 х 8m (в х ш х д) 
 начин прикључења: подземно 
 принцип прикључења: прикључак на средњем напону 
 место прикључења: постојећи 20 kV вод 

Планирани објекат је Г категорије (локалне трансформаторске станице) и има класификациони број 
222420. 

 
V. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА: 
 

3.2.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА  
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА  
Из постојећих електроенергетских објеката није могуће обезбедити потребну електричну енергију за 
планирану потрошњу, па је неопходно планирати изградњу нових капацитета – дистрибутивних 
трафостаница одговарајуће снаге, прикључних 20 kV водова и одговарајуће НН мреже. Локација 
трансформаторских станица 20/04 kV биће дефинисана на јавним површинама у складу са потребама 
потрошача на терену. 
  

Правила уређења и грађења електроенергетске мреже  
Електроенергетски водови се трасирају тако:  

 да не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења 
земљишта; 
 да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе; 
 да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре објекте; 
 да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним и питким водама.  

 

Електроенергетски водови се полажу обострано, а где то није могуће једнострано.  
 Високонапонску преносну и нисконапонску мрежу у обухвату плана градити подземно. Док се 
не стекну реални економски услови као прелазно решење постоји могућност изградње надземне 
електроенергетске мреже; 
 Висина најнижих ваздушних проводника од тла мора бити најмање 6,0 m.  

 

При полагању подземне електроенергетске мреже у уличном коридору морају се поштовати следећи 
услови:  

 Електроенергетске каблове полагати у земљаном рову или кабловској канализацији на дубини 
од најмање 0,8 m; 
 Електроенергетску мрежу полагати минимално 1,0 m од темеља објеката и од саобраћајница, а 
од осе дрвореда 2,0 m; 
 При укрштању енергетских и телекомуникационих каблова угао укрштања треба да буде 90°. 
На прелазима испод саобраћајница предвидети механичку заштиту (челичне или бетонске цеви). 
 При паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмање растојање мора 
бити 0,50 m за каблове напона до 1 kV, односно 1,0 m за каблове напона преко 1 kV. Угао 
укрштања треба да буде 90°. Ако се ово не може постићи, енергетски кабл потребно је поставити 
у проводну цев; 
 Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад телефонских, сем при укрштању, 
при чему минимално вертикално растојање мора бити 0,5 m; 
 Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено је 
у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0,50 m; 
 Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода или 
канализације; 
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 При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално растојање мора 
бити веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,50 m.  

 

Електроенергетску мрежу и трафостанице градити у складу са важећим законским прописима и 
нормативима из ове области. 
Код индивидуалних потрошача мерно место може да буде на граници парцеле у засебном орману 
или на фасадио бјекта (Техничке препоруке бр. 13 и 13а). 
Број и тип планираних 20/0,4kV трафо станица, као и ангажована снага зависиће од потенцијалних 
потрошача. 
Трафостанице градити као монтажне бетонске, зидане или стубне. Трафостаница се може градити на 
јавној површини или у склопу комплекса. 
СТС се може градити у линији постојећег надземног вода или ван њега на парцели власника 
(корисника), најмање 3,0m од стамбених и других објеката. 
Удаљеност енергетског трансформатора од суседних објеката мора износити најмање 3,0m. 

 Ако се трафостаница смешта у просторију у склопу објекта, просторија мора испуњавати 
услове грађења из важећих законских прописа, пре свега "Правилника о техничким нормативима 
за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара" 
 Трафостанице градити за радна 20 kV на понском нивоу. 
 Код избора локације ТС водити рачуна о следећем: 
 да буде постављена што је могуће ближе тежишту оптерећења (где је могуће обавезан 
приступ са јавне површине); 
 да прикључни водови буду што краћи, а расплет водова што једноставнији; 
 о могућности лаког прилаза ради монтаже и заменео преме; 
 о могућим опасностима од површинских и подземних вода и сл.; 
 о присуству подземних и надземних инсталација у окружењу ТС; 
 о утицају ТС на животну средину.  

 

Трасе каблова обележити белегама (видним ознакама). Кабловске ознаке постављати у оси трасе 
изнад кабла, изнад спојнице, изнад тачке укрштања и изнад крајева кабловске канализације. 
Електроенергетску мрежу градити на основу главних пројеката у складу са важећим прописима. 
Геодетско снимање трасе кабла вршити пре затрпавања рова у року од 24 часа по завршетку 
полагања кабла.  
Прикључење објеката на јавну електроенергетску мрежу извести по условима надлежног предузећа у 
складу са важећим законским прописима. 
 

1.4.ПРАВИЛА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И АДАПТАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА  
Објекти се могу реконструисати и дограђивати у циљу постизања сигурности и стабилности објекта, 
реконструкције постојећих инсталација, побољшања услова становања до максималних параметара 
прописаних Планом. Планом се задржавају сви изграђени објекти. 
           
VI. УСЛОВЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАТСРУКТУРУ : 
 

Прикључења објекте на објекте инфраструктуре пројектовати и изводити у складу са 
законским прописима који регулишу ову материју и условима за пројектовање добијених од 
надлежних јавних предузећа: 

 Услови за пројектовање од ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Регионални центар 
Електровојводина Нови Сад, Огранак „Електродистрибуција Сомбор“, Сомбор број 8А 
1.1.0.-Д.07.07.-179951/-17 од 17.07.2017.године.     

VII. САСТАВНИ ДЕО ОВИХ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА СУ: 
 

 Идејно решење – 0 главна свеска и 4-пројекат инжењерског објекта (у .pdf и .dwf формату) 
урађено од стране Пројектног бироа „ЕНЕРГОН СИСТЕМИ“ Нови Сад, од јула 2017.године, 
одговорни пројектант Младен Амиџић, дипл.инж.ел.(лиценца број 350 G679 08); 
 Копија плана са подземним инсталацијама од РГЗ-а, Служба за катастар непокретности 
Сомбор, бр.952-04-230/2017; 
 Услови за пројектовање од ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Регионални центар Електровојводина Нови 
Сад, Огранак „Електродистрибуција Сомбор“, Сомбор број 8А 1.1.0.-Д.07.07.-179951/-17 од 
17.07.2017.године; 
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 Скенирана копија (дигитализовани примерак) овлашћење, дато од стране инвеститора дана 
28.06.017.године, потписано квалификованим електронским потписом од стране Александар 
Драгић. 

 
VIII. ПОСЕБНИ УСЛОВИ : 
 

Приликом израде техничке документације за реконструкцију зидана трафо-станица 20/0,4 kV 
неопходно се придржавати свих законских прописа и стандарда за изградњу овакве врсте објеката. 

Приликом изградњe предметног објекта испоштовати минимална међусобна растојања која су 
прописанo правилницима а у вези са условима и сагласностима јавних предузећа чија се 
инфраструктура налази у том делу. 

У току вршења радова ископ и место раскопавања прописно обележити и обезбедити. 
Пројекте радити у складу са условима надлежних јавних предузећа. Објекти се изводе према 

условима и сагласностима надлежних предузећа и корисника, односно власника парцела. 
Локацијски услови (за реконструкцију зидана трафо-станица 20/0,4 kV) представља основ за 

подношење захтева за издавање решења из члана 145.Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник 
РС", бр.72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/13-одлука УС и 50/13- одлука УС, 98/13-
одлука УС, 132/14 и 145/14). 

Идејни пројекат треба да буде израђен у свему у складу са Правилником о садржини, начину 
и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката 
("Сл. гласник РС", бр.23/2015). 

Одговорни пројектант дужан да идејни пројекат уради у складу са правилима грађења и свим 
осталим посебним условима садржаним у локацијским условима. 

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења 
грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет 
захтев. 

Сагласно чл.85. став 3. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“,бр.18/2016), 
инвеститор је дужан да сноси трошкове поступка у овој ствари у укупном износу од 12.923,80 
 динара, и обавезује се да их најкасније до 04.08.2017.год. исплати, и то: 

 износ од 735,00 динара, на жиро рачун 840-742323843-92, Шифра плаћања 253, Модел 97, 
Позив на број 81-232, Прималац РГЗ СКН Сомбор, Сврха уплате - такса 952-04-230/2017. 
 износ од 310,00 динара, жиро рачун 840-742221843-57, Шифра плаћања 253, Модел 97, Позив 
на број 81-232, Прималац-Републички буџет Србије, Сврха уплате - РАТ 952-04-230/2017. 
 износ од 11.878,80 динара, на текући рачун 160-920020-54 Банца Интеса АД Београд, Позив на 
број предрачуна 658, Прималац ЕПС Дистрибуција д.о.о., Органак Сомбор, Сврха уплате – 
трошкови обраде предмета. 

 
IX. Уз захтев за издавање РЕШЕЊА, а који захтев се подноси надлежном органу кроз ЦИС 
(Централни Информациони Систем) прилаже се документација у свему у складу са чл.3 и 28 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник 
РС“, бр.113/2015), и то:  

 Идејни пројекат у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке 
документзације према класи објекта  
 Доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења и 
накнади за Централну евиденцију; 
 И одговарајућа документација прописано чланом 28 став 3 Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015). 

   
 Уз захтев за издавање Локацијских услова, у складу са чланом 53а Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/13-одлука УС, 
50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), поднето је и Идејно решење – 0 главна свеска и 
4-пројекат инжењерског објекта (у .pdf и .dwf формату) урађено од стране Пројектног бироа 
„ЕНЕРГОН СИСТЕМИ“ Нови Сад, од јула 2017.године, одговорни пројектант Младен Амиџић, 
дипл.инж.ел.(лиценца број 350 G679 08). 
 
 На основу члана 56. става 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/09, 
81/09, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 



 5 

132/14 и 145/14) на локацијске услове може се поднети приговор надлежном градском већу, у року 
од три дана од дана достављања односно од дана пријема локацијских услова. 

 
Републичка административна такса по тарифном броју 1.Закона о републичким 

административним таксама ("Сл. гласник РС", број 43/03,...54/09, 50/11, 70/11- усклађени дин. 
износи, 55/12- усклађени дин.износи, 93/12, 47/13, 57/14, , 45/15, 83/15, 112/15 и 50/2016) у износу од 
300,00 динара прописно је наплаћена. 

 
Накнада за подношење захтева и објављивање података и докумената кроз посебан 

информациони систем Централне евиденције за издавање локацијских услова у складу са чл.27а. 
тачка 1. Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за 
привредне регистре („Сл. гласник РС", бр.119/13, 138/14, 45/15,106/15 и 32/16), у износу од  2.000,00 
динара, прописно је наплаћена. 

   
ДОСТАВИТИ: 

1. Инвеститору 
2. Имаоцима јавних овлашћења: 

 „Електродистрибуција Сомбор“ 
3. Архиви 

                             НАЧЕЛНИК, 
                    Миодраг Петровић, дипл.инж.грађ. 
        


