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Општинске управе Србобран, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, на основу члана 53а. a у вези са чланом 57.
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-испр, 64/2010одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука
УС и 132/2014 и 145/2014), члана 15. Правилником о поступку спровођења обједињене
процедуре електронски путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015), чланом 11. Одлуке о
Општинској управи Србобран („Службени лист Општине Србобран“ бр. 10/08, 02/09,
13/13, 14/13 и 20/16), а по захтеву, за Измену локацијских услова, Српске православне
црквене општине Србобран, Ј.Ј. Змаја бр. 17, издаје:

ИЗМЕНУ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА
Мењају се локацијски услови овог Одељења бр. ROP-SRB-20900-LOCH-2/2017
од 04.10.2017. године тако што се:

На страни 6. у делу “Посебни услови”, ставка “1. Претходним условима
издатим од стране “Електродистрибуције Нови Сад” под бројем 86.1.1.0. Д-07.02.- 235667-17 од 21.09.2017. године” се брише и уписује се “1. Услови за
пројектовање и прикључење издатим од стране “ЕПС Дистрибуција” д.о.о.
Београд, огранак “Електродистрибуција Нови Сад” под бројем 86.1.1.0. - Д 07.02. - 318680 - 17 од 11.12.2017. године”
На страни 8. у делу “Прикључак на комуналну инфраструктуру”, став 5,
текст иза поднаслова “Електроинсталација” се брише до поднаслова “Саобраћајна
инфраструктура” и уписује се “Електроинсталација: Све према претходним
условима за пројектовање и прикључење број 86.1.1.0-Д-07.02-318680-17 од
11.12.2017. године издатим од стране “ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, огранак
“Електродистрибуција Нови Сад” у којима се између осталог наводи:
Напон на који се прикључује објекат: 0.4kV
Фактор снаге: изнад 0,95
Опис простора за смештај прикључка (обавеза странке да обезбеди): На спољној
фасади објекта у улици Јована Јовановића Змаја бр. 17, на место постојећег
ормана типа ПОММ-2/Х, обезбедити простор за ОММ типа ПОММ-4, ширине
700мм висине1160мм и дубине 220мм, као и четири отвора за уводнице Ф32мм
Услови заштите од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона:
извести аутоматским искључењем напајања према ТХ-Ц-С разводном систему
Услови постављања инсталације у објекту иза прикључка (обавеза странке):

Заштитне уређаје на разводној табли (РТ) инсталације објекта прилагодити
главним осигурачима на мерном месту и извести у складу са важећим техничким
прописима. Од ОММ до РТ у Цркви обезбедити четворожилни вод максималног
пресека 16мм2 одговарајућег типа. У РТ обезбедити прикључне стезаљке за
увезивање фазних проводника, заштитног и неутралног проводника. Уколико
странка жели да обезбеди непрекидно напајање својих уређаја, неопходно је да
обезбеди алтернативно агрегатско напајање истих, са обавезном уградњом
одговарајуће блокаде од продора напона агрегата у ДСЕЕ.
Врста прикључка: посебан случај
Карактер прикључка: трајни
Место прикључења објекта: увод проводника инсталације објекта у мерни орман
Место везивања прикључка на систем: Кабловска нисконапонска мрежа у улици
Ј.Ј. Змаја
Опис прикључка до мерног места: задржава се постојећи кабловски вод КПК до
ОММ. Задржати постојеће осигураче у КТП од 50А. Постојећи надземни
прикључни вод којим се напаја Црква из улице Ђуре Јакшића се демонтира а
бројило претплатнички број 158152584 се премешта у нови орман мерног
места типа ПОММ-4
Опис мерног места: на спољној фасади објекта (као у скици у прилогу) поставити
ОММ типа ПОММ-4, који је опремљен са три мерна уређаја (мерни уређај за
постојеће купце претплатнички број 158152576, 158152592 и мерним уређајем за
Цркву, који се измешта са фасаде Цркве претплатнички број 158152584),
припадајућим сетовима једнополних аутоматских прекидача и прикључним
стезаљкама
Размештај мерних уређаја за мерење активне енергије
РБ

Намена

Ком

Орман мерног места типа ПОММ-4
1
Црквена опш.- Канцеларија
2
Црквена опш.-посл. Простор
3
Црква

1
1
1

Одобренa
снага (kW)

Осигурачи
Тип
Ном. Струја (А)

5,75
17,25
17,25

Аутоматски
Аутоматски
Аутоматски

25
25
25

Бројило/
мерна група
Монофазно бројило
Трофазно бројило
Трофазно бројило

Мерни уређај: бројила активне енергије су двотарифна а начин прикључења је
директан. Класа тачности бројила активне енергије је 2 односно индекса класе А
Заштитни уређаји: једнополни аутоматски прекидачи (аутоматски осигурачи),
карактеристике окидања С, прекидне моћи 6кА
Управљачки уређај: обухваћен у склопу бројила
Планирани рок за изградњу прикључка: је 90 дана по измирењу финансијских и
других обавеза из уговора о изградњи прикључка на дистрибутивни систем
електричне енергије закљученог између инвеститора и имаоца јавног овлашћења
“ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, огранак “Електродистрибуција Нови Сад”
Рок прикључења: је 15 дана подношења захтева надлежног органа, ако су
испуњени услови за пројектовање и прикључење.
Захтев за прикључење: упућује надлежни орган у име странке
Накнада за прикључење: 9.175,30 РСД (без обрачунатог ПДВ-а). На месту
предаје електричне енергије признаје се претходно одобрена снага 5,75кW за
монофазно бројило са претплатничким бројем 158152576 и снага 2х17,25кW за
трофазна бројила и претплатнички број 158152584 и 158152592.”
На страни 9. у делу “Саставни део Локацијских услова”, ставка “3.) Услови за
пројектовање и прикључење број 86.1.1.0.- Д-07.02.-235667-17 од 21.09.2017.
године издати од стране “ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, огранак
“Електродистрибуција Нови Сад”;” се брише и уписује се “3.) Услови за
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пројектовање и прикључење број 86.1.1.0.- Д-07.02.-318680-17 од 11.12.2017.
године издати од стране “ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, огранак
“Електродистрибуција Нови Сад”;”
У преосталим деловима, Локацијски услови издати од стране овог Одељења бр.

ROP-SRB-20900-LOCН-2/2017 од 04.10.2017. године остају непромењени.

Образложење
Општинској управи у Србобрану, Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, Српска православна црквена општина Србобран,
улица Ј.Ј. Змаја бр. 17, је путем ЦИС-а дана 23.11.2017. године, путем пуномоћника,
Кезан Јована из Србобрана, Трг слободе бр, 6, поднела захтев за Измену локацијских
услова за Санацију унутрашњих електроинсталација у Храму Богојављења Господњег,
спратности П+1, на к.п. бр. 5020/1 К.О. Србобран за који су Локацијски услови издати
дана 04.10.2017. године под бројем ROP-SRB-20900-LOCН-2/2017.
Захтев за измену наведених локацијских услова је поднет, јер је инвеститор
поднео захтев за издавањем нових услова од стране “ЕПС Дистрибуција” д.о.о.

Београд, огранак “Електродистрибуција Нови Сад”, због неусаглашености са
претходним условима за предузимање мера техничке заштите издатим од стране
Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин. Промена није

захтевала исходовање нове Копије Плана и Копије Плана водова од Републичког
геодетског завода Републике Србије, Служба за катастар непокретности Србобран,
али је било потребно исходовати додатне Претходне услове за пројектовање од
стране имаоца јавних овлашћења, односно “ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд,

огранак “Електродистрибуција Нови Сад”, којим престају да важе услови за
пројектовање и прикључење број 86.1.1.0. - Д - 07.02. - 235667 - 17 од 21.09.2017.
године издати од стране “ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, огранак
“Електродистрибуција Нови Сад”, те уз Локацијске услове, Измењене Локацијске
услове важе документи издати у поступку издавања Локацијских услова и у поступку
издавања Измене локацијских услова, осим услови за пројектовање и прикључење

број 86.1.1.0. - Д - 07.02. - 235667 - 17 од 21.09.2017. године издатим од стране
“ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, огранак “Електродистрибуција Нови Сад”, у
поступку издавања Локацијских услова.

Чланом 57. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 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. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/15 и 96/16) 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'', бр. 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), те је одлучено као у диспозитиву.
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НАПОМЕНА:
Уз захтев за издавање Решења о одобрењу извођења радова преко
Централног информационг система, потребно је приложити и Локацијске
услове и Измену Локацијских услова.
Општинска административна такса за измену локацијских услова је наплаћена
у износу од 785,00 динара према тарифном броју 13. Одлуке 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,
21/15 и 20/16).
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
На измену локацијских услова, 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
163,00дин. Уплатом на рачун 840-742251843-73 са позивом на број 97 78-233 уплаћена
у корист Општине Србобран.

Доставити:
1. Подносиоцу захтева, СПЦО Србобран, ул. Ј.Ј.Змаја бр. 17 путем пуномоћника
Кезан Јована из Србобрана, ул. Трг Слободе бр. 6;
2. Регистратору Општинске управе Србобран;
3. ЕПС Дистрибуција“ огранак Електродистрибуција Нови Сад, Булевар
ослобођења бр. 100;
4. Архиви.
Предмет обрадила:
Слађана Голупски, дипл.инж.арх.
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Снежана Бајић, дипл. правник

НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ СРБОБРАН
Јулија Попић, дипл. правник

Julija Popić
9696525541512959835
033
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