
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП Војводина 
ГРАД ВРШАЦ 

ГРАДСКА УПРАВА 
Одељење за просторно планирање, 

урбанизам и грађевинарство 
Број: ROP-VRS-17517-LOC-1/2021 
Заводни број: 353-119/2021-IV-03 

Датум: 01.07.2021. год. 
Вршац, Трг победе 1 

Тел.бр: 800-544 
ДС 

 
 

 
 

Градска управа Града Вршца, Одељење за просторно планирање, урбанизам 
и грађевинарство на основу  чл. 8, 8б и 8ђ у вези чл.53а- 57 Закона о планирању и 
изградњи ("Службени Гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020),  чл.8 Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем ("Службени Гласник РС", бр.68/2019),  
и чл. 17 Одлуке о организацији Градске управе (“Службени лист општине Вршац“, 
бр. 20/2016), доноси 

 
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Оператора дистрибутивног система ЕПС 
Дистрибуција доо Београд, из Панчева, Улица Милоша Обреновића бр.6,  за 
издавање локацијских услова за изградњу типског кабловског подземног вода 
средњег напона типа XHE49-Az 3х (1x150m2), 20kV од постојећег челично-
решеткастог стуба у траси ДВ 20kV „Вршац 1“-„Вршац 2“ до постојеће СТС 
20/0.4kV „Павлишки пут“ дужине 520,00м1, категорије Г, класификациони 
број 222 410 у Вршцу на Павлишком путу на кат.парц.бр. 17920, 17919, 27333/1, 
27333/2 и 18306/2 КО Вршац, из разлога што нису испуњени формални услови за 
даље поступање по захтеву. 

 
 
О б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е  
 
 

Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција ДОО Београд из 
Панчева, ул.Милоша Обреновића бр.6, је 09.06.2021. године, поднео захтев овом 
одељењу путем пуномоћника Електротехничког предузећа Техника АД, Вршац из 
Вршца, Улица Доситејева бр.11, под бр. ROP-VRS-17517-LOC-1/2021, заводни број 
353-119/2021-IV-03, за издавање локацијских услова за изградњу типског 
кабловског подземног вода средњег напона типа XHE49-Az 3х (1x150m2), 20kV од 
постојећег челично-решеткастог стуба у траси ДВ 20kV „Вршац 1“-„Вршац 2“ до 
постојеће СТС 20/0.4kV „Павлишки пут“ дужине 520,00м1, категорије Г, 
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класификациони број 222 410 у Вршцу на Павлишком путу на кат.парц.бр. 17920, 
17919, 27333/1, 27333/2 и 18306/2 КО Вршац. 

Уз захтев за издавање локацијских услова приложено је: 
- Идејно решење бр. бр. E-01-13/2021 од јуна 2021. године, израђено од стране 
Електротехничког предузећа Техника АД, Вршац из Вршца, Улица Доситејева 
бр.11; 
- пуномоћ за поступке у спровођењу обједињене процедуре електронским 
путем; 
- доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање 
локацијских услова, у износу од 2.000,00 динара; 
- доказ о уплати градске административне таксе за издавање локацијских услова 
у износу од 25.000,00 динара и 
- доказ о уплати републичке административне таксе за израду локацијских 
услова, у износу од 320,00 динара. 

Ово Одељење је у складу са чл.9 Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 68/2019) 
без одлагања доставило органу надлежном за послове државног премера и катастра 
захтев за издавање извода из катастра водова и копије плана. 

Након добијеног извода из катастра водова и копије плана, Одељење је у 
складу са чл.11 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 68/2019) кроз ЦИС упутило 
захтев ПТ “Телеком Србија” АД Панчево, ЈКП „2. Октобар“ ЕЈ „Гасовод“ и ЕЈ 
„Водовод“ Вршац и ЈП Путеви Србије за прибављање услова за паралелно вођење 
и укрштање инсталација. 

 ПТ “Телеком Србија” АД Панчево је 21.06.2021. године издало услове бр. 
Д209/252431/2-2020. 

 ЈКП „2. Октобар“ ЕЈ „Гасовод“ Вршац је 21.06.2021. године издало услове 
бр. 06-37/2021-2. 

 ЈКП „2. Октобар“ ЕЈ „Водовод“ Вршац је 28.06.2021. године издало услове 
бр. 38/2021. 

 ЈП Путеви Србије је 01.07.2021. године издало допис којим траже допуну 
захтева за издавање услова за паралелно вођење и укрштање инсталација и то: 

1. Уз захтев је неопходно доставити Информацију о локацији (за све 
наведене парцеле у захтеву) односно извод из важеће планске 
документације за подручје које се обрађује пројектом (текст и графика) и 

2. Идејно решење сачињено у складу са Правилником о садржини, начину 
и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације 
према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, број 73/19) 
усклађено са планском документацијом. Идејно решење за постављање 
инсталација на државном путу и у заштитном појасу државног пута I и/или 
II реда мора да садржи и следеће податке и прилоге:  

• Ситуациони план са приказом планираног решења, израђен у складу са важећом 
законском регулативом у одговарајућој размери, са обележеним државним 
путевима (Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС”, 
број 105/13 и 119/13)), са приказом трасе инсталација.  

• Попречне профиле пута са свим елементима пута и границама парцела на којима 
се пут налази (пренете са прописане катастарско-геодетске подлоге, која не мора 
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да буде оверена од стране органе надлежног за послове државног премера и 
катастра) са дефинисаним положајем планираних инсталација и растојањем у 
односу на крајње тачке попречног профила пута, као и све неопходне техничке 
детаље полагања (пречник инсталације, пoложај и висина стуба и др.); израђени у 
складу са техничком регулативом и правилима струке  

• Шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто фото 
подлози, са приказаним државним путевима.  

 Потребно је обележити државне путеве у складу са Уредбом о 
категоризацији државних путева (“Сл. Гласник РС” бр.105/2013, 119/2013 и и 
93/15). Стационаже државног пута на местима планираних инсталација утврдити 
директним мерењем на терену у односу на познате стационаже чворних тачака 
(координате чворних тачака налазе се на сајту ЈП „Путеви Србије“ (директан линк 
http://www.putevi-srbije.rs/index.php/референтни-систем). 

 НАПОМЕНА: У сит.приказу и поп.профилима приказати све стационаже - 
почетак и крај вођења инсталација поред државних путева, укрштање и сл. 

Из горе наведених разлога, одлучено је као у диспозитиву закључка. 

 На основу чл.8 став 6 Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем, прописано је следеће: Ако подносилац захтева у 
року од 10 дана од пријема закључка из ст. 1 и 2 овог члана, а најкасније 30 дана од 
дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа поднесе 
усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију 
поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу и 
накнаду. 

На основу чл.8 став 7 Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем подносилац захтева може само једном искористити 
право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације 
поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе, 
односно накнаде. 

Поука о правном леку: Против овог закључка може се изјавити приговор 
надлежном органу – Градском већу Града Вршца, електронским путем кроз ЦИС, у 
року од 3 (три) дана од дана достављања, таксирана са 350,00 динара 
административне таксе, на рачун бр. 840-742241843-03, модел 97, позив на бр. 54-
241 по тарифном броју 2 Одлуке о Градским административним таксама („Сл. лист 
Општине Вршац“, бр. 16/2019). 

Обрадио: дипл.инж.арх. Дамир Средић 

 

 
Доставити: 

1. Подносиоцу захтева, 
путем пуномоћника;  

2. Архиви. 
 

  РУКОВОДИЛАЦ 
ОДЕЉЕЊА 

 дипл.грађ.инж. Зорица Поповић 
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