
 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бачка Топола 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за просторно планирање, урбанизам,  

грађевинарство, заштиту животне средине,  

комунално-стамбене послове и привреду  

Број: ROP-BTP-7498-LOC-1/2019 

Дана: 17.04.2019. год. 

БАЧКА ТОПОЛА 

 

 

Општинска управа Бачка Топола – Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство,заштиту 

животне средине,комунално-стамбене послове и привреду, поступајући по захтеву привредног друштва 

''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' А.Д. БЕОГРАД – Извршна јединица Суботица са седиштем у Суботици, 

улицаПрвомајска, број 2.,заступаног по овлашћеном лицуДрагану Еветовићу из Суботице,на основу члана 

53а., став 5.Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09 исп., 64/2010 одлука-У.С., 

24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), члана 9., Уредбе о 

локацијским условима (''Сл. гласник РС'', број 35/2015, 114/2015 и 117/2017),члана 10. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/2015, 

96/2016 и 120/2017),члана39. и 136. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Р.С.'', број 

18/2016),на основу члана 15. Одлуке о општинској управи (''Сл. лист Општине Бачка Топола'', број 19/16) 

и на основу Решења о овлашћењу, број 1-13/2017 од 12.07.2017. год., издаје: 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ   УСЛОВЕ 

 

 

Издају се локацијскиуслови,којим се утврђују услови за израду пројекта за грађевинску дозволу за 

изградњуприводног општичког кабла, на катастарским парцелама, број7317 и 7554, све у к.о. Бачка 

Топола-град, за прикључење пословне зграде''Delmax'' у Бачкој Тополи улица Светозара Марковића, број 

5., на парцели, број 5719 к.о. Бачка Топола-град. 

Објекат је категорије''Г'', класификационаознака је 222431 – локални телекомуникациони, 

подземни вод. 

У новоизграђенровдимензије 0,40м x1,00м, полажесецев ПЕ Φ40 мм у 

којућесеувлачити/удуватиоптичкикабл. Изнадцевисепостављаопоменска/метализованатрака, а 

наконтогасетеренвраћа у првобитностање. 

Планирасеувлачење/удувавањеоптичкогкабласамономоднимвлакнимакапацитета 12 

оптичкихвлакана.НапрелазимаулицаГлавна и Светосавскарадисеподбушењепута и постављањецевиПВЦ 

Φ110 мм.Оријентациона дужина трасе је око 130,00м. 

Локацијски услови се издају на основу Генералног плана Бачке Тополе, број Е-1759 од 1997. год. 

израђеним од стране ''ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE'' NOVI SAD из Новог Сада (''Службени 

лист општине Бачка Топола'' број 3/97) потврђен Одлуком о одређивању делова урбанистичких планова за 

насеље бачка Топола, који нису у супротности са одредбама Закона о планирању и изградњи (Службени 

лист општине Бачка Топола, број 10/03). 

Предметне парцеле се налазе у грађевинском подручју. 

Намена земљишта је –земљиште у грађевинском подручју, јавна површина. 

 

                                  8.2.4.Телекомуникационаинфраструктура 

 

- ТТ уређаји и мреже градиће се на основу главних пројеката у складу са важећим прописима 

- ТТ мреже ће се у потпуности градити подземно 

- Дубина полагања ТТ каблова треба да је најмање 0,80м а на међумесним релацијама 1,20м... 

 



 

 

Правила грађења са дефинисањем односа према суседним објектима и парцелама и према земљишту јавне 

намене дати су у условима за пројектовање текстуално и графички. 

 

Саставни део Локацијскихусловаје ''ИДР'' - Идејно решење – ''0'' - Главна свеска, број Р2-11/19 од марта 

2019. године, израђено од стране Телеком Србија а.д. Београд из Београда, улица Таковска, број 2. – ИЈ 

Суботица из Суботице улица Првомајска, број 2.-4., главни пројектант је Илија Радаковић, дипл.инж.ел., 

лиценца број 353 К857 11 и ''ИДР'' - Идејно решење – ''5'' – Пројекат телекомуникационих инсталација, 

број Р2-11/19 од марта 2019. године, израђено од стране Телеком Србија а.д. Београд из Београда, улица 

Таковска, број 2. – ИЈ Суботица из Суботице улица Првомајска, број 2.-4., одговорни пројектант је Илија 

Радаковић, дипл.инж.ел., лиценца број 353 К857 11. 

На парцеламане постоје објекти које треба уклонити пре почетка извођења радова. 

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе 

издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев. 

      Локацијскиусловису основ за израду техничке документације. 

 

Уз захтев за издавање локацијскихуслова поднето је: 

1. Катастарско-топографски план израђен од стране''Меридијан'' Вукојевић Владимир пр. 

ЗРЕЊАНИНиз Зрењанина, улица Јована Поповића, број 15., одговорнолице је Дамир 

Мандићдипл.геод.инж., број лиценце 010101 11 

2. Копијакатастарског плана, број 953-2/2019-25од 29.03.2019. год., к.о. Бачка Топола-град (2 листа) 

3. Копија катастарског плана водова, број 953-3/2019-24 од 29.03.2019. год., к.о. Бачка Топола-град(2 

листа) 

4. Извод из листа непокретности, број 5637 к.о. Бачка Топола-град, број 952-5/2019-30 од 29.03.2019. 

год. 

5. Извод из листа непокретности, број 4696 к.о. Бачка Топола-град, број 952-5/2019-30 од 29.03.2019. 

год. 

6. ''ИДР'' - Идејно решење – ''0'' - Главна свеска, број Р2-11/19 од марта 2019. године, израђено од 

стране Телеком Србија а.д. Београд из Београда, улица Таковска, број 2. – ИЈ Суботица из 

Суботице улица Првомајска, број 2.-4., главни пројектант је Илија Радаковић, дипл.инж.ел., 

лиценца број 353 К857 11 

7. ''ИДР'' - Идејно решење – ''5'' – Пројекат телекомуникационих инсталација, број Р2-11/19 од марта 

2019. године, израђено од стране Телеком Србија а.д. Београд из Београда, улица Таковска, број 2. 

– ИЈ Суботица из Суботице улица Првомајска, број 2.-4., одговорни пројектант је Илија 

Радаковић, дипл.инж.ел., лиценца број 353 К857 11 

8. Технички услови за укрштање и паралелно вођење објеката линијске инфраструктуре, број 

95/2019-БТ од 03.04.2019. год., дати од стране ''BEOГАС'' а.д. Београд из Београда, општина 

Раковица, улица Патријарха Димитрија, број 12В. 

9. Одговор, III., број АХ558 од 11.04.2019. год., дат од стране Ј.П. ''ПУТЕВИ СРБИЈЕ'' БЕОГРАД из 

Београда улица Булевар краља Александра, број 282. 

10. Услови за полагање оптичког кабла у Бачкој Тополи број UU-1491/19 од априла 2019. год., издати 

од стране Ј.П. за грађевинско земљиште, урбанистичко планирање и уређење БАЧКА ТОПОЛА из 

Бачке Тополе улица М. Тита, број 70. 

11. Услови за пројектовање, број 87.1.0.0.-Д.07.09.-103661-19 од 11.04.2019. год., дати од стране ''ЕПС 

ДИСТРИБУЦИЈА'' – Огранак ''Електродистрибуција Суботица'' СУБОТИЦА из Суботицеулица 

Сегедински пут, број 22.-24. 

12. Услови, број ROP-BTP-7498-LOC-1/2019/telekom-delmax од 09.04.2019. год., дати од стране Ј.П. 

''КОМГРАД'' Бачка Топола из Бачке Тополе улица Матије Корвина, број 18. 

13. Одлука о давању овлашћења, број 734064-2018од 20.02.2018. год.,дата од стране ''Телекома 

Србија'' а.д. Београд, запосленима на неодређено време, међу којима и Драгану Еветовићу из 

Суботице 

 

Пошто је поднета сва потребна документација основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи 

(''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09 исп., 64/2010 одлука-У.С., 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 

98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) издају се локацијскиуслови.    



 

 

Накнада за вођење централне евиденције за издавање локацијских услова Агенцији за привредне 

регистре у износу од 2.000,00 дин. плаћена је – Налог за пренос од 25.03.2019. год. 

 

 

Такса за овај акт наплаћена је у износу од 310,00 дин., на основу тарифног броја 1. Закона о 

републичким административним таксама (''Сл. гласник РС'', број 43/2003, 51/2003-испр., 61/2005, 

101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011- усклађени дин. изн., 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., 61/2017- усклађени дин. изн., 

113/2017, 3/2018-испр.и 50/2018-усклађени дин. изн. и 95/2018), као и накнада за рад општинске управе у 

износу од 3.460,00 дин., по тарифном броју 9. (''Сл. лист општине Бачка Топола'', број 05/2009, 12/2009, 

02/2011 и 03/2011). 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На локацијске услове, подносилац захтева може изјавити приговор у 

року од 3 (три) дана од дана достављања. Приговор се подноси Општинском већу, а предаје се овом 

одељењу посредством Централног информационог система. 

 

начелник Одељења: 


