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Општинскa управa Србобран, Одељење за урбанизам, стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине, на основу члана , 8ђ, 53а. и 56.
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-испр,
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,
98/2013-одлука УС и 132/2014 и 145/2014), члана 12. Правилником о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр.
113/2015 и 96/2016), чланом 9. Уредбе о локацијским условима (“Сл. Гласник РС”,
бр. 35/2015 и 114/2015) и чланом 11. Одлуке о Општинској управи Србобран
(„Службени лист Општине Србобран“ бр. 10/08, 13/13, 14/13 и 20/16), издаје:
ЛОКАЦИЈСКE УСЛОВE
ЗА ИЗГРАДЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ ПРИКЉУЧКА ЗА БНС СРБОБРАН 2
- подземног НН кабла тип PPOO-A 4x95mm2 - на к.п. бр. 12072/4 и 9476/2 К.О.
Србобран, ванграђевинско подручје, категорије Г, класификациона ознака
222410 (локални електрични надземни или подземни водови).
Правила грађења утврђују се на основу Просторног плана општине
Србобран ("Службени лист општине Србобран", бр. 05/13).


ПОДАЦИ О КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА И ЛОКАЦИЈИ

Број и површина предметних парцела: 12072/4 К.О. Србобран ; П= 69а24м2;
9476/2 К.О. Србобран; П= 79а05м2;
Катастарска општина: Срборан
Адреса локације: Ванграђевинско подручје, Потес-Разлеви
Намена предметне парцеле према планској документацији:
А) Према Просторном плану општине Србобран ("Службени лист општине
Србобран", бр. 5/2013), карта бр. карта бр. 1 “Намена простора” налази се у
ванграђевинском подручју, намена катастарских парцела је денивелисано
укрштање - петља;
Коте терена: према приложеној Копији плана са водовима бр. 956-01-58/2017 од
23.06.2017. године и Копији плана бр. 953-1/2017-69 од 23.06.2017. године, кота

приземља новог објекта на равном терену не може бити нижа од коте нивелете
јавног или приступног пута, а може бити највише 1,2м виша од коте нивелете
јавног или приступног пута, осим у случају подземног објекта.


ПРАВИЛА ГРАДЊЕ

Планирана намена предметног објекта: на предметним парцелама планира се
изградња електроенергетског прикључка за БНС Србобран 2, постављањем НН
подземног кабла типа PPOO-A 4x95mm2 у кабловски ров у зеленим површинама из
нове трафостанице која се гради на БНС Врбас. Објекат је категорије Г,
класификациона ознака 222410 (локални електрични надземни или подземни
водови).
Карактер објекта: сталан
Етапност изградње: у целости
Бруто површина предметног објекта: НН подземни кабл типа PPOO-A 4x95mm2
дужине 179м.
Спратност и висина предметног објекта: НН кабл типа PPOO-A 4x95mm2 је
подземни.
Постојећи објекти на парцели: на предметној парцели, према приложеној Копији
плана бр. 953-1/2017-69 од 23.06.2017. године, Копији Плана водова бр. 956-01-582017 од 23.06.2017. године и увидом у званичну електронску базу података
катастра непокретности, постоје надземни објекти: пут, електроенергетски објекти
и јавног осветљења; подземни: телекомуникациони инфраструктурни објекти.
Објекти на наплатној станици (управна зграда, наплатна кабина и агрегат) на к.п.
бр. 9476/2 K.O. Србобран, за чије снабдевање се планира изградња
електроенергетског вода, као ни изграђен пут нису евидентирани на Копији плана
бр. 953-1/2017-69 издате од стране Републичког геодетског завода, службе за
катастар непокретности Србобран.
Грађевинска и регулациона: дефинисати положај трасе у односу на регулациону
линију у графичком прилогу Идејног пројекта.
1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ, налажу да
је потребно:
- Конструкцију објекта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине
8 °MСS скале;
- Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности
животне средине у складу са Законом о заштити животне средине (''Службени
гласник РС'', бр. 135/04, 36/09 и 72/09);
- Уколико се пре или у току извођења грађевинских и других радова наиђе на
археолошко налазиште или археолошке предмете, извођач радова је дужан да
одмах, без одлагања, прекине радове и о томе обавести надлежни завод за
заштиту споменика културе у Новом Саду и да предузме мере да се налази не
униште или оштете и да се сачувају на месту и у положају у коме су откривени;
- Уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко
палеонтолошког или минеролошко-петрографског порекла (за које се претпостави
да има својство природног споменика), извођач радова је дужан да о томе
обавести Покрајински завод за заштиту природе и да предузме све мере како се
природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица;
- При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити
од пожара (''Службени гласник РС'', бр. 111/09 и 20/2015).

2. У ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ("Службени лист Општине
Србобран", бр. 05/2013), наводи се следеће:
У делу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.6. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина, објеката
јавне намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре
1.6.1. Саобраћајна инфраструктура
1.6.1.2. Саобраћајна инфраструктура ван грађевинског подручја насеља
Путни-друмски саобраћај
- Државни пут I реда – међународни ауто-пут Е-75, у оквиру постојећег коридора
одговарајућим активностима (одржавање, реконструкција) задржати на
одговарајућем нивоу услуге у складу са положајем и рангом овог путног капацитета
као дела коридора Х;
- Државне путеве I и II реда у установљеном делу трасе треба реконструисати у
оквиру постојећег путног коридора са елементима који припадају том рангу пута,
обезбеђење елемената активне и пасивне безбедности, с тим да треба водити
рачуна о функционалности и рационалности градње. Сва укрштања решити у
нивоу са обезбеђењем потребних елемената безбедности и са увођењем
одговарајуће сигнализације.
Елементи (препоруке) државних и општинских путева:
ПУТЕВИ
ауто-пут
ДП I реда
Vrac (km/h)
саобраћајне траке (m)
ивичне траке (m)
разделне траке (m)
зауставне траке (m)
банкине (m)
додатне ширине13
(m)
укупно земљишни
појас (m)
ширина заштитног
појаса (m)
ширина коридора (m)
осовинско
оптерећење (t)

ДП II реда

120
4 х 3,75
2 х 0, 5
4,0
2x2,5
2х1,5
2 х 15,0

100
2x3,5
2x0,35
2х1,5
2х10,0

80
2x3,25
2x0,3
2х1,2
2х7,5

општински
путеви
(50) 60
2x3,0
2x0,3
2х1,0
2х5,0

60

30

25

20

80

40

20

10

150
11,5

80
11,5

40
11,5

20
min. 6,0

1.6.3. Енергетска инфраструктура
1.6.3.1. Електроенергетска инфраструктура
Општа правила грађења електроенергетске инфраструктуре:
- Планирана нисконапонска мрежа може бити изграђена продужавањем постојеће
мреже у складу са потребама и на местима где постоје потребни технички и
електроенергетски услови или изградњом нове нисконапонске мреже (надземне
или подземне) на местима где не постоји постојећа мрежа;
- Надземна нисконапонска мрежа ће бити формирана монтирањем нисконапонских
проводника самоносивог кабловског снопа (или проводника типа Al/Ce) на
претходно постављеним типским стубовима нисконапонске мреже или мешовитог
вода. Овај тип нисконапонске мреже градити на јавним површинама у путним
појасевима саобраћајних коридора;
- Подземна нисконапонска мрежа ће бити формирана изградњом подземних
нисконапонских водова који ће међусобно повезивати систем кабловских
прикључних кутија са припадајућим дистрибутивним трансформаторским

станицама. Систем кабловских прикључних кутија ће бити грађен комбиновано
постављањем ових кутија на слободностојећа армирано - бетонска постоља на
јавним површинама у путним појасевима саобраћајних коридора или њиховом
уградњом на делове спољашњих фасада (или зиданих ограда) објеката купаца,
уколико се ови грађевински елементи буду градили на регулационим линијама
парцела;
- У случају да се постојећа нисконапонска мрежа мора продужити, потребно je
постојећу надземну мрежу продужавати одговарајућом надземном мрежом, а
подземну мрежу продужавати одговарајућом подземном мрежом.
- Изградњу нове нисконапонске мреже и подземних нисконапонских водова мора
пратити и изградња одговарајућих дистрибутивних трансформаторских станица и
пратеће средњенапонске мреже.
- Сви објекти инвеститора који се буду градили у близини надземних водова
дистрибутивног електроенергетског система у простору из обухвата Плана,
обавезно морају испуњавати све критеријуме, прописане у Правилнику о
техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова
називног напона од 1 kV до 400kV ("Сл. лист СФРЈ'', број 65/88 и ''Службени лист
СРЈ'', број 18/92), који се тичу дозвољених сигурносних висина и сигурносних
одстојања од изграђених електроенергетских објеката;
- Електроенергетску мрежу градити у уличним коридорима у насељу.
- Електроенергетску мрежу градити у складу са Правилником о техничким
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона
1kV до 400 kV ("Сл. лист СФРЈ'', број 65/88 и ''Службени лист СРЈ'', број 18/92;
- Паралелно вођење и укрштање електроенергетске инфраструктуре са
саобраћајном, водопривредном, енергетском и електронском комуникационом
инфраструктуром мора бити у складу са условима надлежних предузећа за
инфраструктуру;
1.6.3.1.2. Електроенергетска инфраструктура ван грађевинског подручја
насеља
- Минимална висина најнижих високонапонских проводника треба да буде око 7,5
m, при укрштању са путевима, односно по условима надлежног предузећа за
путеве.
Електроенергетску подземну мрежу градити по следећим условима:
- Ван насеља, за потребе садржаја предвиђених Планом, електроенергетску
каблирану мрежу полагати у коридорима саобраћајница, некатегорисаних путева,
шумским путевима и стазама, на пољопривредном земљишту;
- Дубина полагања каблова треба да буде најмање 0,8 m;
- Каблове полагати у зеленим површинама или путном појасу поред саобраћајница
и пешачких стаза, уз удаљеност мин. 1,0 m од коловоза и 0,5 m од пешачких стаза
у насељима, односно по условима надлежног предузећа за путеве;
- У коридорима државних путева каблови који се граде паралелено са државним
путем, морају бити поставњени минимално 3,00 m од крајње тачке попречног
профила пута;
- Минимална дубина постављања каблова и заштитних цеви (при укрштању са
државним путем) износи 1,50 m мерено од најниже горње коте коловоза до горње
коте заштитне цеви;
- Електроенергетску мрежу на туристичким локалитетима, зонама заштите
непокретног културног и природног добра, зони путних садржаја, у централним
деловима већих насеља, парковским површинама, у зонама са вишепородичним
становањем, у радним зонама, комуналним површинама, као и зонама за спорт и
рекреацију обавезно каблирати.

1.8. Општи и посебни услови и мере заштите
1.8.1. Услови и мере заштите живота и здравља људи
Да би се избегао негативан утицај на животе и здравље људи, али и обезбедила
заштита створених вредности, при изградњи инфраструктурних објеката је
неопходно водити рачуна о поштовању прописа о техничким нормативима и
стандардима, мерама и условима које надлежни органи издају при постављању и
извођењу, односно изградњи објеката, као и неопходним удаљеностима
инфраструктурних објеката од одређених садржаја.
1.8.5. Инжењерско-геолошки услови, услови и мере заштите од пожара,
елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа
На подручју Плана континуирано ће се спроводити мере заштите и одбране од
елементарних непогода, које настају као последица климатских, орографских и
сеизмичких карактеристика на овом простору.
Заштита од земљотреса приликом планирања и изградње простора, подразумева
примену сигурносних стандарда и техничких прописа о градњи објеката на
сеизмичким подручјима, при чему се дефинишу параметри који утичу на смањење
оштећења у случају земљотреса као што су изграђеност, густина насељености,
систем градње, спратност, мрежа слободних површина и др.
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
2.7. КРИТЕРИЈУМИ КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ЗАБРАНА ГРАЂЕЊА НА
ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ ИЛИ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ОБЈЕКАТА
2.7.1. Заштитни појас јавних путева и заштитни пружни појас
Заштитни коридор око јавних путева дефинисан је Законом о јавним путевима и
чини га заштитни појас члан 2. тачка 38. и члан 29. и појас контролисане изградње
члан 2. тачка 39.
У заштитном појасу пута у складу са чланом 28. Закона о јавним путевима могуће
је градити пратеће путне садржаје (станице за снабдевање моторних возила
горивом, продавнице, објекте за рекреацију, мотеле, угоститељске објекте и друге
објекте намењене пружању услуга корисницима пута), као и инфраструктурну
мрежу и објекте (видети правила грађења за путни саобраћај).
Заштитни појас са сваке стране јавног пута износи:
- 40 m од спољне ивице земљишног појаса уз државног пута I реда – ауто пут,
- 20 m од спољне ивице земљишног појаса државног пута I реда,
- 10 m од спољне ивице земљишног појаса државног пута II реда,
- 5 m од спољне ивице земљишног појаса општинског пута.
У заштитном појасу је забрањена изградња грађевинских или других објеката, као
и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних
површина пратећих садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја и инсталација
који служе потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу.
Појас контролисане изградње је површина од спољње границе заштитног појаса
која је исте ширине као и заштитни појас. У појасу контролисане изградње у складу
са Закона о јавним путевима, забрањено је отварање рудника, каменолома и
депонија отпада и смећа. Изградња у појасу контролисане изградње дозвољена је
на основу овог Плана и донетих урбанистичких планова.
Подизање ограда у близини јавних путева мора се вршити у складу са чланом 35.
Закона о јавним путевима. У појасу контролисане изградње у складу са чланом 30.
Закона о јавним путевима забрањено је отварање рудника, каменолома и депонија
отпада и смећа.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Изградњу предметних објеката пројектовати у складу са издатим претходним
условима надлежних јавних предузећа, и то:
1. Претходним условима за пројектовање издатим од стране “Телеком Србија”
Предузеће за телекомуникације а.д. Регија Нови Сад, бр. 7030-242171 од
03.07.2017. године у којима се наводе следећи услови:
- Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и
техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања
нормалног функционисања ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан
приступ постојећим кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних
интервенција;
- Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини ТК објеката
обавеза инвеститора је да се писмено обрати Извршној јединици Нови Сад на фаx
број 4848-440, са обавештењем о датуму почетка радова и именима надзорног
органа (контакт телефон) и руководиоца градилишта (контакт телефон). Приликом
извођења радова обавезно је присуство стручног надзора од стране Предузећа за
телекомуникације “Телеком Србија” а.д. Пре почетка извођења радова потребно је,
у сарадњи са надлежном службом „Телекома Србија“ извршити идентификацију и
обележавање трасе постојећих подземних ТК каблова у зони планираних радова
(помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним ископима на траси),
како би се утврдио њихов тачан положај и дубина и дефинисали коначни услови
заштите ТК каблова. Представник Извршне јединице Нови Сад везано за овај
предмет је: Драган Јовановић, тел: 021/4848-400 или 064/612-1114 (Одељење за
експлоатацију и одржавање мреже оптичких каблова – Нови Сад);
- Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке
прописе у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих ТК
објеката и каблова. На местима укрштања са ТК објектима/кабловима, енергетски
вод мора проћи испод ТК објеката/каблова на удаљености мин. 0,5м. Уколико овај
услов није могуће остварити енергетски вод мора бити положен у заштитну
металну цев дужине 3м, али и тако удаљеност од ТК објеката/каблова мора бити
мин. 0,3м. Угао укрштања је око 90°, али не сме бити мањиод 45°. Хоризонтална
удаљеност ТК објеката/каблова и енергетског кабла мора бити мин.0,5м за напоне
до 10кV и мин. 1м за напон преко 10кV.
- Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре
почетка било каквих грађевинских радова и преузети све потребне и одговарајуће
мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања
механичке стабилности, техничке исправности и оптичких карактеристика
постојећих ТК каблова;
- Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објеката и каблова
вршити искључиво ручним путем, без употребе механизације и уз предузимање
свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл.);
- У случају евентуалног оштећења постојећих ТК објекта и каблова или прекида ТК
саобраћаја услед извођења радова, инвеститор радова је дужан да предузећу
„Телеком Србија“ а. д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове
санације и накнаду губитка услед прекида саобраћаја);
- Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на ситуацију
трасе-локацију предметног објекта, инвеститор/извођач радова је у обавези да
промене пријави и затражи измену услова;
- Услови за пројектовање важе све време важења локацијских услова издатих у
складу са њима, односно до истека важења грађевинске дозволе.
4. Условима за пројектовање издатим од стране "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд,
Огранак Електродистрибуција Сомбор, бр. 8А.1.1.0.-168009-17 од 30.06.2017.
године у којима се наводи:

- Хоризонтална удаљеност трасе прикључног вода од 20 кV кабловских водова,
треба да износи 0,50м;
- Није дозвољено паралелно вођење трасе прикључног вода испод или изнад 20кV
кабловских водова;
- при укрштању трасе прикључног вода са трасама 20кV кабловских водова
положити га испод трасе истих, са минималним вертикалним растојањем од
најмање 0,40м;
- Хоризонтална удаљеност вода од темеља стубова надземних водова мора бити
толика да се не угрози статичка стабилност истог и треба да износи најмање 1,0м;
- Сви наведени електроенергетски објекти су под напоном те се за радове у
љиховој близини мора тражити искључење;
- Уколико, непажњом дође до оштећења електроенергетских објеката инвеститор
је у обавези да о свом трошку изврши санацију насталих оштећења;
Додатни услови за извођење за извођење радова на изградњи објеката:
- Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити
ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите;
-Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини
електроенергетских радова инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати
Сектору за одржавање ЕЕО и ММ за техничке услуге Сомбор, у коме ће се навести
датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт
телефон;
- Обавезује се инвеститор, уколико приликом извођења радова наиђе на подземне
електроенергетске објекте, одмах обавести Сектор за одржавање ЕЕО и ММ за
техничке услуге Сомбор.
Мере заштите живота и здравља људи при изградњи инфраструктуре односе се
на:
- Примену мера при изградњи електроенергетске инфраструктуре у складу са
техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја
електроенергетских постројења СР ПС Н.ЦО.105 ("Службени лист СФРЈ" бр. 68/86),
Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских
постројења, Заштитом од опасности СР ПС Н.ЦО.101 ("Службени лист СФРЈ" бр.
68/88), Закон о заштити од нејонизујућег зрачења ("Службени гласник РС", бр.
36/09), као и условима надлежног предузећа;
- Паралелно вођење и укрштање електроенергетске инфраструктуре са
саобраћајном, водопривредном, енергетском и електронском комуникационом
инфраструктуром у складу са условима надлежних предузећа за инфраструктуру;
Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара,
безбедносни и други услови:
Сви објекти морају бити изграђени у складу са важећим законима и правилницима
који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на
објектима, као и при употреби одређених материјала, имати у виду специфичност
намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно
обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.
Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и
противпожарне заштите.
Изградња објеката, односно извођење радова може се вршити под условом да се
не изазову оштећења других објеката, загађење земљишта, воде, ваздуха, наруши
природна равнотежа биљног и животињског света или на други начин деградира
животна средина. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити
вода, ваздух и земљиште од деградације.

За све објекте који могу имати утицаја на животну средину, надлежни орган мора
прописати израду студије процене утицаја на животну средину у складу са Законом
о заштити животне средине, Законом о процени утицаја на животну средину,
Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину
("Службени гласник РС", број 69/05) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за
које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 114/08).
Геолошко и палеонтолошко наслеђе
Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и
др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан
да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналска и
предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

Локацијски услови су основ за израду Пројекта за грађевинску дозволу односно
Одобрење извођења радова и Пројекта за извођење.
Обавезује се одговорни пројектант да Пројекат за грађевинску дозволу, односно
идејни пројекат и пројекат за извођење мора бити урађен у складу са правилима
грађења и свим осталим посебним условима садржаним у овим 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.
САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:
1.) Идејно решење број 40/17-4 од маја 2017. године, израђено од стране друштва
за пројектовање и инжењеринг “Шидпројекта” d.o.o. из Шида, ул. Кнеза Милоша бр.
2;
2.) Претходни услови за пројектовање издатим од стране “Телеком Србија”
Предузеће за телекомуникације а.д. Регија Нови Сад, бр. 7030-242171 од
03.07.2017. године;
3.) Условима за пројектовање издатим од стране "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд, Огранак Електродистрибуција Сомбор, бр. 8А.1.1.0.-168009-17 од
30.06.2017. године;
НАПОМЕНЕ:
До подношења захтева за издавања Одобрења за извођење радова за
предметни електроенергетски вод, како би снабдевао елетричном енергијом
постојеће објекте на к.п. бр. 9476/2 К.О. Србобран потребно их је
евидентирати код надлежног органа за послове државног премера и катастра.
Уз захтев за издавање Одобрења за извођење радова преко Централног
информационг система, прилаже се следећа документација у ПДФ формату:
1. Локацијски услови;
2. Идејни пројекат, израђени 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, 77/2015, 58/2016, 96/2016 и 67/2017);
3. Доказ о уплати накнаде за централну евиденцију;

4. Као и друге доказе у складу са Законом и чланом 28, Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, бр.
113/2015 и 96/2016).
Општинска административна такса за ове Локацијске услове је наплаћена у износу
од 25.422,00дин према Одлуци о измени и допуни одлуке о Општинским
административним таксама („Службени лист општине Србобран“, број 3/99, 10/01,
1/03, 4/03, 3/04, 4/04, 3/05, 9/07, 10/08, 1/10, 10/12, 13/13, 1/14, 20/14, 4/15 и 21/15).
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
На Локацијске услове, подносилац захтева може изјавити приговор општинском
већу Општине Србобран, преко надлежног органа путем ЦИС-а, у року од три дана
од дана достављања.
Приговор се предаје овом Одељењу, уз доказ о уплати таксе у износу од 165,00дин.
Уплатом на рачун 840-742251843-73 са позивом на број 97 78-233 уплаћена у
корист Општине Србобран.
Доставити:
1. Подносиоцу захтева, Ј.П. “Путеви Србије”, Београд - Звездара, Булевар краља
Александра бр. 282 путем пуномоћника “Шидпројект” д.о.о. ул. Кнезе Милоша бр. 2,
Мишковић Предрага из Шида, ул. Омладинска бр. 5;
2. Регистратору Општинске управе Србобран;
3 "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Сомбор,
Сомбор, Апатински пут бр. бб;
7. “Телеком Србија” Предузеће за телекомуникације а.д.Регија Нови Сад, Извршна
јединица Нови Сад, Нови Сад, ул. Народних хероја бр. 2;
8. Архиви.
Предмет обрадила:
Слађана Голупски, дипл.инж.арх.
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Снежана Бајић, дипл. правник

НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ СРБОБРАН
Јулија Попић, дипл. правник
signed by Julija Popić
Julija Popić Digitally
969652554-1512959835033
DN: c=RS, l=Srbobran,
OPŠTINA UPRAVA
969652554-1 o=08013438
SRBOBRAN, ou=108490328
cn=Julija Popić
51295983503 Uprava,
969652554-1512959835033
Date: 2017.07.18 12:03:21
3
+02'00'

