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Република Србија – А.П. Војводина 

О П Ш Т И Н А    Ч О К А 

ОПШТИНСКА УПРАВА ЧОКА 

Одељење за привреду, пољопривреду, развој, 
урбанизам, за грађевинске послове за спровођење 

обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности 

БРОЈ: ROP-COK-12305-LOC-1/2017 
Дана: 01.06.2017 године 
Ч  О  К  А 
 
 

 Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове 
за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности Општине Чока, 
решавајући по захтеву „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуције 
Суботица,Сегедински пут 22-24, на основу члана 53a. став 2. Закона о планирању и 
изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 24/11УС, 121/12, 42/13-одлука УС, 
50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 192. Закона о општем 
управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл. гласник РС", бр. 
30/2010), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
("Сл. гласник РС", бр. 113/2015 и 96/2016), Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник 
РС", бр.35/2015 и 114/2015), члана 10. Одлуке о организацији општинске управе у Чоки  
(‘’Службени лист општине Чока’’ број 16/2010 и 14/2013 , 4/2015 и 20/2016) и Овлашћења 
бр.031-45/2016-III од 07.09.2016 године издаје:  

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

    - за изградњу објекта „ Далековод 20kV од АБС типа „Карпош“ (стуб бр.21) у линији 
ДВ из ТС 110/20 kV „Сента 1- Нови Кнежевац“ до Сенћанске ул. у Чоки, КП бр. 2786/4, 
2273,2786/3, 2825/1, 2824, 2823/1, 2822, 2821, 2820 и 2819 к.о. Чока“  

 
1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
1.1. Подаци о 20 kV електроенергетском воду  
- категорија објекта : Г - инжењерски објекат 
- класификациони број: 221411 
- тип вода: надземни вод 20 kV; Al/Č 3x70/12 mm2 
- врста радова: нова градња 
 
1.2.ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ 
- место: Чока 
- катастарска општина: к.о. Чока 
- број катастарских парцела: 2786/4, 2273, 2786/3, 2825/1, 2824, 2823/1, 2822, 2821, 2820 и 
2819 к.о. Чока 
- опис трасе 20 kV вода: Од постојећег АБС (бр.21) типа „дупли Карпош“ ( припада траси 
постојећег надземног вода из ТС 110/20 Сента 1- извод „ Нови Кнежевац“) до постојећег 
ГРС на огранку за „Секи Мајур“ у улици Сенћанска у Чоки, изградиће се нови надземни 
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вод 20 kV на новим бетонским и челично- решеткастим стубовима и са новим 
проводницама Al/Č 3x70/12 mm2. 
Новопројектовани ДВ 20 kV ће се у свом 4( четвртом) распону надземно укрштати  са 
постојећом регионалном пругом бр.3 Чока- Сента. 
 
1.3.ИНВЕСТИТОР 
-„ЕПС Дистрибуција“д.о.о.Београд ,Огранак Електродистрибуција Суботица 24000 
Суботица, Сегедински пут 22-24 
 
1.4.ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА: 
-Просторни План општине Чока („ Службени лист општине Чока“ бр.11/2013) 
 
2.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКE  ИНФРАСТРУКТУРЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ 
ПЛАНА ОПШТИНЕ ЧОКА  („ Службени лист општине Чока“ бр.11/2013) 
 
Електроенергетска инфраструктура ван грађевинског подручја насеља  
 

Основни услови и правила грађења за електроенергетску инфраструктуру за подручје обухвата 
Плана су: 
 
-Електроенергетску мрежу градити у складу са Правилником о техничким 
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1kV 
do 400kV (''Службени лист СФРЈ'', бр. 65/88 и 18/92);  

- Средњенапонску(20(35) kV и нисконапонску мрежу до 1 kV градити по условима из 
Просторног плана;  

- Проводнике електроенергетског вода постављати на гвоздене, односно бетонске, 
стубове;  

-Паралелно вођење и укрштање електроенергетске инфраструктуре са 
саобраћајном, водопривредном, енергетском и електронском комуникационом 
инфраструктуром мора бити у складу са условима надлежних предузећа за 
инфраструктуру;  

- Минимална удаљеност електричног стуба од земљишног појаса пута при укрштању, 
треба да буде од 10-40m у зависности од категорисаности пута, односно по условима 
надлежног предузећа за путеве;  

- Минимална висина најнижих високонапонских проводника треба да буде око 7,5 m, при 
укрштању са путевима, односно по условима надлежног предузећа за путеве;  

- Минимална удаљеност електричног стуба од пружног појаса неелектрифициране 
пруге при укрштању, треба да буде од 5,0-10,0 m , а минимална висина најнижих 
проводника 7,0 m, односно по условима надлежног предузећа;  

- Минимална удаљеност електричног стуба од пружног појаса електрифициране пруге 
при укрштању, треба да буде минимално 15,0 m, а минимална висина најнижих 
проводника 12,0 m, односно по условима надлежног предузећа. „ 
 
 
3.УСЛОВИ ПРОЈЕКТОВАЊА ИМАЛАЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА 

 
      Инвеститор је у обавези да приликом израде пројектне документације за потребе 
издавања Решења о одобрењу придржава издатих услова за пројектовање и прикључење 
од: 
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-АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ 
ИНФРАСТРУКТУРОМ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“а.д. број :112017-2947 
од дана 25.05.2017. год. 
 
-ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД број:I-622/5-17 
од дана 24.05.2017 год. 
 
-МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
,ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У КИКИНДИ 09/15 број:217-6711/17-2 од дана 
19.05.2017 год. 
 
-ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ,ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ А.Д. број:9264-182255/2-НП 
од дана 22.05.2017 год. 
 
-МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ,СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА 
ИНФРАСТРУКТУРУ број:1707-2 од дана 18.05.2017 год. 
 
-ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ број:03-1200/2 од дана 25.05.2017 год. 
 
4.КОНСТАТАЦИЈА О МОГУЋНОСТИ ИЗДАВАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 
 
4.1. На основу ИДР, услова ималаца јавних овлашћења, Просторног Плана општине Чока 
(„Службени лист општине Чока“ бр.11/2013), констатовано да изградња надземног вода 
„Далековод 20kV од АБС типа „Карпош“ (стуб бр.21) у линији ДВ из ТС 110/20 kV „Сента 1- 
Нови Кнежевац“ до Сенћанске ул.у Чоки ,КП бр.2786/4, 2273,2786/3, 2825/1, 2824, 2823/1, 
2822, 2821, 2820 и 2819 к.о. Чока“ у Чоки  је могућа. 
 
4.2. Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања односно до истека важења 
грађевинске дозволе издате у складу са тим условима. 
 
4.3.За изградњу надземног вода „Далековод 20kV од АБС типа „Карпош“ (стуб бр.21) у 
линији ДВ из ТС 110/20 kV „Сента 1- Нови Кнежевац“ до Сенћанске ул.у Чоки ,КП 
бр.2786/4, 2273,2786/3, 2825/1, 2824, 2823/1, 2822, 2821, 2820 и 2819, к.о. Чока“ потребно 
је овом одељењу поднети захтев за издавање Решења којим се одобрава извођење 
радова на основу члана 145. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/09, 
81/09 – исправка, 24/11УС, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС, 
132/14 и 145/14). 
 
4.4.По завршетку изградње надземног вода „Далековод 20kV од АБС типа „Карпош“ (стуб 
бр.21) у линији ДВ из ТС 110/20 kV „Сента 1- Нови Кнежевац“ до Сенћанске ул.у Чоки ,КП 
бр.2786/4, 2273,2786/3, 2825/1, 2824, 2823/1, 2822, 2821, 2820 и 2819, к.о. Чока“ ,по 
захтеву инвеститора, надлежни орган може издати употребну дозволу. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

Овом органу се обратио инвеститор, „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак 
Електродистрибуције Суботица, Сегедински пут 22-24, са захтевом ради прибављања 
локацијских услова за изградњу објекта „Далековод 20kV од АБС типа „Карпош“ (стуб 
бр.21) у линији ДВ из ТС 110/20 kV „Сента 1- Нови Кнежевац“ до Сенћанске ул. у Чоки, КП 
бр.2786/4, 2273,2786/3, 2825/1, 2824, 2823/1, 2822, 2821, 2820 и 2819 к.о. Чока“  
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Подносилац уз захтев приложио је: 

-Идејно решење бр. 17-125-1 од априла 2017 год „ЕПС Дистрибуција“д.о.о. Београд, 
Дирекција за планирање и инвестиције ,Сектор за планирање и инвестиције, Служба за 
пројектовање Нови Сад,Булевар ослобођења 100; 
-Интегрисани-катастарско- топографски план бр.0202/2017 од дана 21.02.2017. год.; 
-Копија плана; 
-Извод из подземних водова –потврда бр. 956-01-2/2017 од дана 12.05.2017. год. 
-Ситуација трасе ; 
-Уздужни профил трасе; 
-Прегледна карта; 
- Доказ о плаћеним административним таксама. 
 
 На основу приложене документације, утврђено да је захтев основан и да постоје 
просторно – плански услови за издавање локацијског услова, односно да су испуњени 
услови из члана 53 а. Закона о планирању и изградњи за издавање локацијских услова.  

На издате Локацијске услове, подносилац захтева може изјавити приговор  
Општинском већу општине Чока, преко овог Одељења у року од 3 дана од дана 
достављања Локацијских услова. 
 
 
 

                                                                                                   
Доставити:  
- Подносиоцу захтева 
- Имаоцима јавних овлашћења, 
- Архиви  
-Објавити:У електронском облику,путем интернета 

   
 
 
 
 Шеф одељења-Самостални саветник 
                                                                                     
                                                                                                            Ева Шевењхази 
 
 


