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С о м б о р 
 
 

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града 
Сомбора, поступајући по захтеву Миловановић Ање из Београда (Нови Београд), законског 
заступника „Kodar inženjering“ д.о.о., из Београда (Нови Београд), Аутопут за Загреб бр.41, а у име 
инвеститора Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Београд (Стари 
Град), ул.Палмотићева бр.2, 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 Просторног плана Града 
Сомбора („Сл.лист Града Сомбора“, бр.5/2014) и члана 12. и 21. Одлуке о Организацији Градске 
управе Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", број 27/2016), издаје 

 
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

за ИЗГРАДЊУ СТАНИЦЕ ЗА МОНИТОРИНГ РФ СПЕКТРА „Станишић“, 
у Станишићу, на катастарској парцели број 5874/1 К.О.Станишић 

 
I. ПЛАНСКИ ОСНОВ: 
 

Плански основ за издавање локацијских услова за изградњу станице за мониторинг РФ 
спектра „Станишић“, у Станишићу, на кат.парц.бр.5874/1 К.О.Станишић је Просторни план Града 
Сомбора („Сл.лист Града Сомбора“, бр.5/2014). 

 
II. ЛОКАЦИЈА - БЛОК  ЗОНА: 
 

Парцела број 5874/1 К.О.Станишић се налази у ванграђевинском подручју Станишић, на 
пољопривредном земљишту. 
 
III. БРОЈ И ПОВРШИНА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ: 

 

Парцела бр.5874/1 К.О.Станишић је већ формирана парцела (пољопривредно земљиште) 
површинe 26.442,0m2 а која површина је утврђена увидом у званичну електронску базу података 
катастра непокретности и на основу Копија плана бр.952-04-347/2017 од 20.09.2017.год. 
 
IV. РЕГУЛАЦИОНА И ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА: 
 

Постојећа регулациона линија (РЛ1) је на западној страни предметне парцеле, према 
кат.парц.бр.6177 К.О.Станишић (регионални пут). 

Постојећа регулациона линија (РЛ2) је на источној страни предметне парцеле, према 
кат.парц.бр.6265 К.О.Станишић (некатегорисани пут). 

Грађевинска линија планираног објекта (ГЛ1)  је на ~40,0m од регулационе линије (РЛ1), од 
регионалног пута. 

Грађевинска линија планираног објекта (ГЛ2)  је на ~650,0m од регулационе линије (РЛ2), од 
некатегорисаног пута. 
 
V. НАМЕНА: На предметној парцели планирана је изградња антенског стуба типа „паук“ висине 
h=20m. Планирани АБ плато око стуба је квадратног облика димензије 10,0m x 10,0m. 
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Приступ до новопланиране локације стуба омогућен је постојеће саобраћајнице на кат.парц.бр.6265 
К.О.Станишић. 
Основни подаци о објекту и локацији: 

 укупна површина локације је 100,0m2 
 висина стуба је 20m 

Материјализација стуба: 
 челични стуб типа „Паук“ са армирано бетонским темељом 

Челични стуб је променљивог, цевастог попречног пресека. Направљен је од четири сегмента дужине 
5000mm. Најдоњи сегмент је цев Ø219,1 х 4 а преостали три Ø 219,1 х 7,1. Везе ових сегмената су 
изведене преко прикључних плоча, дебљине 15,0mm и високо вредних вијака класе чвртоће 8,8. 
Плоче су оребрене како би се веза додатно укрутила. 
Основа стуба је квадратна димензија 5,5 х 5,5m и чини је осам U профила распоређених тако да две 
наспрамне странице квадрата чине по два топло ваљана профила U180 (на међусобном чистом 
размаку од 460mm) док преостале две странице чини по један профил U180. Преостала два U 
профила се пружају кроз средину квадрата у основи управно на странице квадрата са по два U 
профила и служе да се на њих ослони јарбол. Рам од U профила у основи поред улоге да прими и 
пренесе оптерећењеса стуба на ослонце служи и да се на њега монтира опрема  (кабинет РБС). 
Парови паралелних U профила су повезани попречним елементима истог попречног пресека. На 
странама на којима је по један U профил се може по потреби додати још по један ради монтаже 
додатних кабинета. Додатни профили се везују за одговарајуће управне профиле преко унапред 
заварених чворних лимова. 
У угловима основе стуба се налазе ослоначки елементи (четири оваква елемента укупно). Ослоначки 
елементи се анкерују у А темеље. 
Стуб је укрућен са четири косника који су израђени од профила Ø114,3 х 4. Поред косника стуб је 
укрућен и челичним сајлама. За затеге се користе обична ужад називног пречника Ø17 6х19+Ј-СРПС 
С.Х1.072 са челичним језгром називне затезне чврстоће појединих жица од 1770N/mm2. 
За вертикалну комуникацију по стубу користе се пењалице које су тако конципиране да се за пењање 
по њима користе специјални сигурносни појасеви са тзв.клизачима и спречавају пад. 
На АБ платоу локације поред стуба је планирана монтажа контејнера за смештај опреме. Контејнер је 
правоугаоног облика у основи, приближних димензија 2,5 х 4,5m. За хоризонтални развод каблова од 
контејнера до стуба предвиђен је челични носач каблова-рост. Каблови се по стубу воде по засебним 
носачима. 
Предвиђено је да локација буде ограђена челичном поцинкованом оградом на АБ темељном зиду. 
Ограда се састоји од челичних стубова, платна од грифоване мреже и двокрилне капије ширине 
~3,0m. Укупна висина ограде са парапетом износи 2,2m. 
Предвиђено је да се за заштиту, целокупне локације и опреме монтиране на стубу, од атмосферског 
пражњења, примени систем громобранске инсталације који ће се монтирати на посебном носачу на 
врху стуба и који ће се састојати од: 

 громобранске хватаљке, у складу са СРПС Н.Б4.810 
 два спусна проводника, са мерно раставним спојевима и бројачем атмосферских пражњења, 
повезаним на предвиђене громобранске изводе 
 уземљивача објекта и антенског стуба  

Приступ до новопланиране локације стуба је са постојећег пута на кат.парц.бр.6265 К.О.Станишић 
(некатегорисани пут). 
Планирани објекат је Г категорије (локални телекомуникациони водови - локални 
телекомуникациони водови, надземни или подземни, као и помоћне инсталације (телеграфски 
стубови итд)) и има класификациони број 222431. 

 
VI. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА: 
 

Извод из Просторног плана Града Сомбора 
1.6.6.Електронска комуникациона инфраструктура 

Целокупну телекомуникациону мрежу градити на основу главних пројеката у складу са важећим 
законским прописима. У трасама ТТ мреже могуће је изградити и мрежу кабловског дистрибутивног 
система за пренос земаљских и сателитских, радио и ТВ сигнала. 
Током изградње телекомуникационе мреже и објеката, потребно је уважавати следећа правила: 
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 Базне станице градити по техничким препорукама и стандардима Телеком Србија, непосредни 
простор око антенског стуба оградити (20-30m²) и спречити блиску изградњу која ће смањити 
ефикасност функционисања (умањити или спречити сигнал). 
 Услови за грађење подземне мреже кабловског дистрибутивног система (КДС) су исти као за 
подземну телекомуникацону мрежу фиксне телефоније. 
 Слободностојећи антенски стубови, као носачи антена за ТТ, РБС, КДС и РТВ могу се градити у 
насељу, у привредним зонама, зонама кућа за одмор. 
 Слободностојеће антенске стубове у насељима, као носаче антена градити ван централних зона 
насеља, ван зона заштите заштићеног културног и природног добра (појединачни локалитети). 
 Телекомуникациона опрема за потребе ТТ, РБС, КДС и РТВ може бити постављена у помоћни 
објекат у оквиру комплекса или парцеле, или унутар, тј. на неки од постојећих објеката у насељу 
(објекат ПТТ, објекат дома културе, ватрогасни дом, силос, вишеспратница и др.). 
 Ако се телекомуникациона опрема поставља у засебан комплекс, исти мора бити ограђен. 
 Напајање електричном енергијом обезбедити са нисконапонске мреже 0,4 kV или из 
трафостанице 20/0,4kV. 
 До комплекса обезбедити приступни пут мин. ширине 3m, до најближе јавне саобраћајнице. 
 Слободну површину комплекса озеленити. 
 

Мобилна телефонија 
Општи услови и принципи грађења за телекомуникационе мреже мобилне телефоније су: 

 Уколико се базна станица поставља у засебном комплексу, исти мора бити ограђен; 
 Објекат за смештај опреме може бити зидани, монтажни или смештен на стубу; 
 Антенски стуб мора бити удаљен од најближег стамбеног објекта најмање за удаљеност од 
најниже до највише тачке стуба; 
 Напајање базних станица електричном енергијом решити са нисконапонске дистрибутивне 
мреже; 
 У зонама заштите није дозвољено постављање базних станица.  
 
Базне станице са антенским стубовима за мобилну телефонију у грађевинском и 

ванграђевинском реону: 
Поред телекомуникационих објеката фиксне мреже, предметно подручје ће бити покривено и базним 
станицама мобилне телефоније. У складу са тим потребно је обезбедити локације за смештаје 
телекомуникационе опреме у којој ће се монтирати активна и пасивна телекомуникациона опрема, а 
потребно је предвидети и изградњу оптичких приводних каблова до њихових локација. Све ове 
услове потребно је обезбедити за све оператере мобилне телефоније у Србији. 
При одређивању макро и евентуално микролокације базних станица, узима се у обзир просторни 
распоред мобилних корисника и конкретне потребе. Највећу густину базних станица треба очекивати 
у градским зонама, већим насељеним местима, уз важније путне правце. Тенденције развоја су, поред 
ширења покривености и повећање капацитета на већ покривеној територији. Циљ изградње свих 
планираних телекомуникационих објеката предвиђених Планом је да се омогући приступ ТК мрежи 
свим стамбеним објектима који искажу интерес за то, било путем фиксне или путем мобилне 
телефоније, где год за то постоје реалне техничке могућности. 
Општи услови и принципи уређења за телекомуникационе мреже мобилне телефоније су:  

 Постојећи објекти BS се задржавају уколико су усклађени са свим важећим законским 
прописима, уредбама и правилницима. 
 Нове базне станице се могу постављати на слободним површинама или на одговарајућим 
објектима на јавној површини, у радним зонама у оквиру објекта или комплекса, стамбеним 
зонама или на слободном простору. 
 Треба избегавати постављање базних станица у зонама повећане осетљивости које су на основу 
Правилника о изворима нејонизирајућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и 
периоду њиховог испитивања следећа: школе, домови, предшколске установе, дечја игралишта, 
болнице, породилишта, туристички објекти. 
 При одабиру локације за постављање базних станица са антенским стубовима потребно је 
водити рачуна да висина стуба не угрожава објекте на суседним парцелама. Потребно је 
исходовати сагласност не само власника парцеле на којој се налази базна станица са антенским 
стубом него и власника парцела које се налазе (у потпуности или делом) у зони утицаја антенског 
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стуба. Под зоном утицаја сматра се површина круга чији је полупречник једнак висини стуба. Од 
заштитне ограде објекта базне станице до главних и пословних објеката растојање мора бити 
минимум 15 m. 

 
Радио релејне везе  

 Слободностојеће антенске стубове, као носаче антена по могућности градити у радним зонама 
и ободима насеља и атару (пољопривредном земљишту). Објекти за смештај телекомуникационих 
уређаја фиксне, мобилне телекомуникационе мреже и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, 
базних радио станица, радиорелејних станица, као и антене и антенски носачи могу се поставити у 
оквиру објекта, на слободном простору, у радним зонама, у објекту у оквиру појединачних 
корисника. 
 Пре изградње антенског стуба неопходно је прибавити мишљење и одобрење Директората 
цивилног ваздухопловства, Министрарства одбране и Министарства за просторно планирање и 
заштиту животне средине. 
 Објекат за смештај телекомуникационе и РТВ опреме може бити зидани или монтажни. 
 Комплекс са телекомуникационом опремом и антенски стуб морају бити ограђени. 
 Напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 0,4kV, односно према 
условима надлежне Електродистрибуције. 
 До комплекса за смештај мобилне телекомуникационе опреме и антенског стуба са антенама 
обезбедити приступни пут минималне ширине 3 m до најближе јавне саобраћајнице. 
 Слободне површине комплекса озеленити. 

 
Мере заштите од нејонизујућег зрачења 

 базне станице мобилне телефоније се задржавају уколико су усклађене са свим важећим 
законским прописима, уредбама и правилницима;  
 уколико се базна станица поставља у засебном комплексу, исти мора бити ограђен; 
 објекат за смештај опреме може бити зидани, монтажни или смештен на стубу; 
 антенски стуб мора бити удаљен од најближег стамбеног објекта најмање за удаљеност од 
најниже до највише тачке стуба; 
 напајање базних станица електричном енергијом решити са нисконапонске дистрибутивне 
мреже; 
 у зонама заштите није дозвољено постављање базних станица; 
 нове базне станице се могу постављати на слободним површинама или на одговарајућим 
објектима на јавној површини, у радним зонама у оквиру објекта или комплекса, стамбеним 
зонама или на слободном простору; 
 треба избегавати постављање базних станица у зонама повећане осетљивости; 
 поступак припреме за изградњу, постављање и употребу нових извора нејонизујућих зрачења, 
односно реконструкција постојећих извора нејонизујућих зрачења врши се уз: 1. прибављање 
услова и мера заштите животне средине које издаје надлежни орган у складу са прописима којима 
се уређује заштита животне средине и 2. процену утицаја на животну средину у поступку који 
спроводи надлежни орган пре издавања одобрења за њихову изградњу, односно постављање и 
употребу у складу са прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину; 
 након изградње, односо постављања објекта који садржи изор нејонизујућег зрачења, а пре 
издавања дозволе за почетак рада или употребне дозволе врши се прво испитивање, односно 
мерење нивоа електромагнетног поља у околини извора; 
 корисник извора за чију је употребу надлежни орган издао одобрење, обезбеђује периодична 
испитивања након пуштања у рад извора и то: 1. једанпут сваке друге календарске године за 
високофреквентне изворе, и 2. једанпут сваке четврте године за нискофреквентне изворе.  

 
VII. 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: 
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 Услови за пројектовање и прикључење од ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Регионални центар 
Електровојводина Нови Сад, Огранак „Електродистрибуција Сомбор“, Сомбор број 8А 
1.1.0.-Д.07.07.-249761-17 од 27.09.2017.године; 
 Решење-сагласност на локацију за изградњу станице за мониторинг РФ спектра са 
антенским стубом на кат.парц.бр.5874/1 К.О.Станишић, број 6/3-09-0162/2017-0002 од 
03.10.2017.године од Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије; 
 Сагласност и саобр.-технички услови за изградњу колског прилаза на кат.парц.6265 
К.О.Станишић, у Станишићу од ЈКП „Простор“ Сомбор, број 1604/2017 од 
25.09.2017.године. 

 

 Електроинсталације: Трофазно прикључење станице за мониторинг РФ спектра извршити у 
свему према Условима за пројектовање и прикључење издатим од ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, 
Регионални центар Електровојводина Нови Сад, Огранак „Електродистрибуција Сомбор“, који 
прописују услове које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак. 
Трошкови накнаде за прикључење износи: укупно (без обрачунатог ПДВ-а) 54.950,07 РСД. 
 Саобраћај: Изградња колског прилаза извршити у свему према условима за изградњу колског 
прилаза од ЈКП „Простор“ Сомбор. 
  
VIII. САСТАВНИ ДЕО ОВИХ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА СУ: 
 

 Идејно решење – 0 главна свеска и 4 пројекат електроенергетских инсталација (у .pdf и .dwg 
формату) урађено од стране „Kodar inženjering“ д.о.о., Београд, Аутопут за Загреб 41и, број 
техничке документације 26-26/17-ГС рев.2 од септембра 2017.године, главни пројектант Живко 
Станојевић дипл.инж.ел. (лиценца број 350 I435 10); 
 Копија планова од РГЗ-а, Служба за катастар непокретности Сомбор, бр.952-04-347/2017 од 
20.09.2017.год.; 
 Копија планова са подземним инсталацијама од РГЗ-а, Служба за катастар непокретности 
Сомбор, бр.952-04-347/2017 од 20.09.2017.год.; 
 Услови за пројектовање и прикључење од ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Регионални центар 
Електровојводина Нови Сад, Огранак „Електродистрибуција Сомбор“, Сомбор број 8А 1.1.0.-
Д.07.07.-249761-17 од 27.09.2017.године; 
 Обавештење од МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Сомбору, 09/29 број 217-13306/17 од 29.09.2017.год.; 
 Решење-сагласност на локацију за изградњу станице за мониторинг РФ спектра са антенским 
стубом на кат.парц.бр.5874/1 К.О.Станишић, број 6/3-09-0162/2017-0002 од 03.10.2017.године од 
Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије;  
 Стручно мишљење и услови од од стране Одељење за пољопривреду и заштиту животне 
средине, Градске управе Града Сомбора под бројем 501-179/2017-ХI дана 04.10.2017.године; 
 Услове и захтеве за израду техничке документације за изградњу објекта телекомуникације у 
Сомбору од Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, број 
3432-4 од 06.10.2017.године;  
 Сагласност и саобр.-технички услови за изградњу колског прилаза на кат.парц.6265 
К.О.Станишић, у Станишићу од ЈКП „Простор“ Сомбор, број 1604/2017 од 25.09.2017.године; 
 Скенирана копија (дигитализовани примерак) овлашћења, дато од стране инветситора 
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге под бр.1-02-4042-14/17-46 
од 30.08.2017.године, потписано квалификованим електронским потписом овлашћеног лица Ања 
Миловановић. 

 
IX. ПОСЕБНИ УСЛОВИ : 
 

Приликом израде техничке документације за изградњу станице за мониторинг РФ спектра 
„Станишић“ неопходно се придржавати свих законских прописа и стандарда за изградњу овакве 
врсте објеката. 

Приликом пројектовања и извођења предметног објекта обавеза је свих субјеката заштите од 
пожара је да предвиде и спроведу све мере заштите од пожара и експлозија, предвиђене Законом о 
заштити од пожара и техничким прописима који се односе на ову врсту објеката. 
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Инвеститор је дужан да пре почетка извођења радова на изградњи колског прилаза исходује 
Сагласност за раскопавање и Уговор о враћању јавних површина у првобитно стање од ЈКП 
„Простор“ Сомбор. 

Обавеза је инвеститора извођења радова, да уколико у току извођења радова наиђе на 
природно добро које је геолошко – палеонтолошког или минеролошко –петрографског порекла, а за 
које се претпоставља да има својство споменика природе, о томе обавести Завод за заштиту природе 
Србије и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица. 

На основу члана 109. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ број 71/94, 52/11 
и 99/11), обавеза извођача радова је да уколико наиђе на археолошко налазиште или археолошке 
предмете, одмах прекине радове и обавести надлежни завод и да предузме мере да се налаз не 
оштети, не уништи и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен. 

Пројекте радити у складу са условима надлежних јавних предузећа. Објекти се изводе према 
условима и сагласностима надлежних предузећа и корисника, односно власника парцела. 

Пројекат за грађевинску дозволу треба да буде у складу са одрадбама 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) и подзаконским прописима. 

Пројекат обавезно садржи и изјаву главог пројектанта, одговорног пројектанта и вршиоца 
техничке контроле, којом се потврђује да је пројекат израђен у скласду са локацијским условима, 
прописима и правилима струке у складу са чланом 118а 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). 

Одговорни пројектант дужан да пројекат за грађевинску дозволу 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 60.752,40 
 динара, и обавезује се да их најкасније до 15.10.2017.год. исплати, и то: 

 износ од 310,00 динара, на рачун 840-742221843-57, Шифра плаћања 253, Модел 97, Позив на 
број 81-232, Прималац-Републички буџет Србије, Сврха уплате - РАТ (952-04-347/2017). 
 износ од 1.470,00 динара, на рачун 840-742323843-92, Шифра плаћања 253, Модел 97, Позив 
на број 81-232, Прималац РГЗ СКН Сомбор, Сврха уплате - такса за пружање услуга РГЗ - 952-04-
347/2017. 
 износ од 830,00 динара, на рачун 840-0000742221843-57, Модел 97, Позив на број 50016, 
Прималац-Буџет Републике Србије, Сврха уплате – Републичка административна такса. 
 износ од 30.000,00 динара, на рачун 330-4011571-69, Позив на број IV-АДР-6/1.1, Прималац 
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, Сврха уплате – Такса за издавање 
сагласности за постављање објеката инсталација и уређаја 
 износ од 4.892,40 динара, на текући рачун 160-920020-54 Банца Интеса АД Београд, Позив на 
број предрачуна 932, Прималац ОДС ЕД Сомбор, Сврха уплате – Трошкови обраде предмета. 
 износ од 23.250,00 динара, на рачун 165-0007006295821-96, Позив на број 1604/2017, 
Прималац ЈКП Простор Сомбор, Сврха уплате – Сагласност.и саобр.техн.услови 

 
X. Уз захтев за издавање ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ, а који захтев се подноси надлежном 
органу кроз ЦИС (Централни Информациони Систем) прилаже се документација у свему у 
складу са чл.3 и 16 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем („Сл.гласник РС“, бр.113/2015), и то:  

 Извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује 
садржина техничке документације; 
 Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом, израђен у складу са правилником 
којим се уређује садржина техничке документације; 
 Доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења о 
грађевинској дозволи и накнади за Централну евиденцију; 
 И одговарајућа документација прописано чланом 16 став 3 Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, бр.113/2015). 
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 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 електроенергетских инсталација (у .pdf и .dwg формату) урађено од стране „Kodar 
inženjering“ д.о.о., Београд, Аутопут за Загреб 41и, број техничке документације 26-26/17-ГС рев.2 од 
септембра 2017.године, главни пројектант Живко Станојевић дипл.инж.ел. (лиценца број 350 I435 
10). 
 
 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, 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“, бр.43/2003, 51/2003-испр.,61/2005, 101/2005-др.закон, 
5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011-усклађени дин.из., 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. и 61/2017-усклађени дин.изн.) у износу од 310,00 
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“ 
 МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Сомбору 
 Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије 
 Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине, Градске управе Града Сомбора 
 Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру 
 ЈКП „Простор“ Сомбор 

3. Архиви 
                              

              НАЧЕЛНИК, 
           Миодраг Петровић, дипл.инж.грађ. 
        


