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         Република Србија 
         Аутономна покрајина Војводина 
                      ГРАД СОМБОР 
                  ГРАДСКА УПРАВА 
Одељење за просторно планирање, урбанизам  
                       и  грађевинарство 
        Број: ROP-SOM-23351- LOCA-1/2018       
            Интерни број: 353-312/2018-V 
     Дана: 20.08.2018. година 
     С о м б о р 
  
              Одељење за просторно планирање, урбанизам и  грађевинарство Градске управе Града 
Сомбора, поступајући по захтеву Васиљевић Предрагa из Сомбора, овлашћеног лица 
„Сомборелектро“ доо Сомбор,  који по пуномоћи заступа инвеститора Суботичку бискупију, 
Римокатоличка жупа „Св.Мирко“ Дорослово, улица Николе Тесле 46, у предмету издавања измене 
локацијских услова, на основу члана 57. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 
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“, број 35/2015, 114/2015 и 
117/2017), члана 15. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(„Сл.гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), Правилника о класификацији објеката 
(„Сл.гласник РС“, број 22/2015), Одлуке о доношењу Плана генералне регулације насељеног места 
Дорослово ("Сл.лист Града Сомбора" број 2/2008) и члана 12. и 21. Одлуке о Организацији Градске 
управе Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", број 27/2016), издаје       

 
ИЗМЕНА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 

 
за изградњу 20kV кабловског прикључног вода и стубне трафостанице STS 20/04kV, 160kVA у 
Дорослову, на катастарској парцели број 3186, 1556 и 1527/1 K.O. Дорослово, који су издати од 
Одељење за просторно планирање, урбанизам и  грађевинарство Градске управе Града Сомбора, под 
бројем: ROP-SOM-35227- LOCH-2/2017,  интерни број: 353-400/2017-V од  25.12.2017. године, у 
ДЕЛУ који се односи на електроенергетску мрежу и промене проистекле из повећања 
максималне одобрене снаге у комплексу Светишта Марије Помоћнице и замене стубне трафо 
станице монтажно-бетонском трансформаторском станицом МБТС 20/0,4 кV (укупна бруто 
површина МБТС износи ~14,96м²) на катастарској парцели брoj 1527/1 К.О. Дорослово,  као и 
промењених Услова за пројектовање и прикључење издатих од ЕПС ДИСТРИБУЦИЈЕ, 
Огранак Електродистрибуција Сомбор.   
 
УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ:  
           Електроенергетски услови: За потребе трофазног прикључења нових верских објеката са 
пратећим садржајима, на дистрибутивни систем електричне енергије, потребно је поступити у складу 
са достављеним Услови за пројектовање и прикључење од ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак 
„Електродистрибуција Сомбор“, број 8А.1.1.0.-Д.07.07.-234229/-18 од 16.08.2018. године.   
            Трошкови накнаде за прикључење износе укупно (без обрачунатог ПДВ-а) 3.779.141,08 РСД.  
 
САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ИЗМЕНЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА СУ: 

–    Идејно решење (0-главна свеска, 4-пројекат електроенергетских инсталација)  урађено од 
стране "Електропројект" доо Суботица,  број пројекта Е-34-04/2018ТС  од августа 2018. године, 
одговорни пројектант Марко Тиквицки, дипл.инж.еле.(лиценца број 350 0712 03);  
  Услови за пројектовање и прикључење издати од стране ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак 
„Електродистрибуција Сомбор“, број 8А.1.1.0.-Д.07.07.-234229/-18 од 16.08.2018. године;   

 
             У свему осталом (изградња 20kV кабловског прикључног вода и положаја 
трафостанице), Локацијски услови број ROP-SOM-35227- LOCH-2/2017,  интерни број: 353-
400/2017-V од  25.12.2017. године, издати од стране Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и  грађевинарство Градске управе Града Сомбора, остају непромењени. 
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Одговорни пројектант дужан је да идејни пројекат уради у складу са правилима грађења и 
свим осталим посебним условима садржаним у локацијским условима. 
           
                                                                   О б р а з л о ж е њ е  
 
               Васиљевић Предраг из Сомбора, овлашћено лице „Сомборелектро“ доо Сомбор, који по 
пуномоћи заступа инвеститора Суботичку бискупију, Римокатоличка жупа „Св.Мирко“ Дорослово, 
улица Николе Тесле 46, поднеo је овом органу кроз ЦИС 09.08.2018. године, захтев за измену 
локацијских услова број ROP-SOM-35227- LOCH-2/2017,  интерни број: 353-400/2017-V од  
25.12.2017. године, издатим од стране Одељење за просторно планирање, урбанизам и  
грађевинарство Градске управе Града Сомбора, због измена Услова за пројектовање и прикључење 
издатих од ЕПС ДИСТРИБУЦИЈЕ, Огранак Електродистрибуција Сомбор, узрокованих повећањем 
максималне одобрене снаге у комплексу Светишта Марије Помоћнице у Дорослову.   
                 Чланом 57. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', брoj 72/09, 81/09, 
64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 
и 145/14) прописано је да подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова 
за пројектовање,односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу у ком случају се врши 
измена локацијских услова.  
                 Према члану 15. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем (''Службени гласник РС'', број 113/15, 96/2016 и 120/2017) поступак за измену локацијских 
услова спроводи се у обједињеној процедури, а покреће се подношењем захтева надлежном органу, у 
складу са Законом. Ставом 3. истог члана Закона прописано је да до издавања грађевинске дозволе 
захтев за измену локацијских услова може поднети само лице на чији захтев су издати локацијски 
услови, односно његов правни следбеник.  
                Разматрајући поднети захтев и приложену документацију инвеститора, утврђено је да су 
испуњени услови прописани чланом 57. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 
број 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – 
Одлука УС, 132/14 и 145/14) и чланом 15. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/15, 96/2016 и 120/2017), те је одлучено као у 
диспозитиву. 

   Сагласно члану 85 став 3. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, број 
18/2016), инвеститор је дужан да сноси трошкове поступка у овој ствари, и то: 

 износ од 16.772,40 динара, на текући рачун 160-920020-54 Банца Интеса АД Београд, Позив на 
број предрачуна 802, Прималац ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд - Органак Електродистрибуција 
Сомбор, Сврха уплате – Трошкови обраде предмета. 

               На основу члана 56. става 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", брoj 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.  и 171В Закона о републичким 
административним таксама ("Сл. гласник РС", број 43/03,...54/09, 50/11,... 61/17, 113/17, 3/18 и 
50/2018) у износу од 3.950,00 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 члaном 
27а. тачка 1.  Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за 
привредне регистре („Сл. гласник РС", број 119/13, 138/14, 45/2015,106/15 и 32/2016), у износу од 
2.000,00 динара, прописно је наплаћена. 
 
   ДОСТАВИТИ: 
1. Инвеститору   
2. Имаоцима јавних овлашћења: 
ЕД Огранак Електродистрибуција Сомбор                                                    НАЧЕЛНИК, 
3. Архиви                       

 
                  Миодраг Петровић,  дипл.инж.грађ. 
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