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Градска управа Града Вршца, Одељење за просторно планирање, урбанизам и 
грађевинарство, решавајући у поступку издавања локацијских услова покренутом по службеној 
дужности, на основу члана 8ђ, 53а-57. Закона о планирању и изградњи („Сл. Лист 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, 132/2014 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021-у 
даљем тексту: Закон), члана 17. Одлуке о организацији Градске управе (“Службени лист Града 
Вршца“ бр. 20/2016) и члана 136. и 139.  Закона о општем управном поступку (“Службени гласник 
РС“ бр. 18/2016 и 95/18)  доноси: 

 
 

   Д0ПУНСКО РЕШЕЊЕ О ЛОКАЦИЈСКИМ УСЛОВИМА 
 
 

Овим решењем се Граду Вршца, ул.Трг Победе бр.1, издају локацијски услови за изградњу 
водоводне мрежe, категорије Г, класификациони број 222210, у оквиру комплекса социјалног 
становања на кат.парц.бр. 2031/1 КО Вршац, насеље "Балата" у Вршцу, које се допуњују са 
техничким условима издатим од стране имаоца јавних овлаћења ЈКП "Други октобар" Сектор 
"Водовод и канализација" Вршац  од 16.08.2021.године, а  који су саставни део овог решења.  

Овим решење производи правна дејства од када и Локацијски услови број ЦЕОП-а: ROP-
VRS-23048-LOC-1/2021, Заводни бр: 353-146/2021-IV-03 од 05.08.2021. године., које се допуњује. 

 
    

              О б р а з л о ж е њ е 
 

   
  Овај орган донео је Локацијске услове број ЦЕОП-а: ROP-VRS-23048-LOC-1/2021, 

Заводни бр: 353-146/2021-IV-03 од 05.08.2021, за изградњу водоводне мрежe, категорије Г, 
класификациони број 222210, у оквиру комплекса социјалног становања на кат.парц.бр. 2031/1 КО 
Вршац, насеље "Балата" у Вршцу,  у којима су се изоставили технички услови имаоца јавних 
овлаћења ЈКП "Други октобар" Сектор "Водовод и канализација" Вршац, те  је исту у смислу 
члана 136. и 139..ЗУП-а требало допунити, са правним дејством од дана од кога производи правно 
дејство решење које се исправља. 

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе 
Вршац, је прибавило по службеној дужности техничке услове од имаоца јавних 
овлашћења ДОО «Електровојводина», «Електродистрибуција Панчево», бр.8Ц.1.1.0.-
Д.07.15.-136867-20 од 29.07.2020. године, ЈКП "Други октобар" Вршац, ЕЈ"Гасовод" 
бр.06-11-14/2021 заводни број: 36/2021 од 03.07.2021.године, Телеком Србија АД Београд, 
Таковска бр.2, дел.бр. Д209/325647/2-2021 од 29.07.2021.године, Градска управа Града 
Вршца, Одељење за инвестиције и капитална улагања, бр.ROP-VRS-23048-LOC-1-HPAP-
4/2021, заводни број 400-1-104/2021-IV-05 од 02.08. 2021.године . у складу са чланом 54. 
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, 9/2020 и 52/2021) и чланом 11. Правилника о поступку 



спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", 
бр.68/2019), о трошку инвеститора. 

Овај орган се службено обратило имаоцу јавних овлашћења ЈКП "Други октобар" Сектор 
"Водовод и канализација" Вршац дана 09.08.2021.године за прибављање техничких услова које су 
били изостављењи приликом издавања локацијских услова ROP-VRS-23048-LOC-1/2021, Заводни 
бр: 353-146/2021-IV-03 од 05.08.2021. године. Одговор у вези захтева за прибављање техничких 
услова од стране ЈКП "Други октобар" Сектор "Водовод и канализација" Вршац је од 
05.08.2021.године а односе се на изградњу водоводне мрежe, категорије Г, класификациони број 
222210, у оквиру комплекса социјалног становања на кат.парц.бр. 2031/1 КО Вршац, насеље 
"Балата" у Вршцу.  

Чланом 139. став 2. ЗУП прописано је да орган увек може, на захтев странке или по 
службеној дужности донети решење о питањима о којима није одлучено (допунско решење).  

Како је утврђено да наведени локацијски услови не садрже податке о техничким условима 
издатим од стране имаоца јавних овлашћења ЈКП "Други октобар" Сектор "Водовод и 
канализација" Вршац, требало их је исправити у смислу одредбе став 2. члана 139. ЗУП,-а те је се 
поступило  као у диспозитиву овог решења. 

Чланом 144. став 6. ЗУП прописано је да делимично, допунско и привремено решење , у 
погледу правних средстава и извршења, сматрају се као самостална решења. 

Како допунско решење о локацијским условима не утиче неповољно по странку, ово 
решење почиње да производи правна дејства од када и допунско решење број: ROP-VRS-23048-
LOC-1/2021, Заводни бр: 353-146/2021-IV-03 од 26.08.2021.године. 

С обзиром на све наведено, на основу члана 136. и 139. ЗУП-а одлучено је као у 
диспозитиву овог решења. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8 (осам) дана од дана пријема истог 

Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај  у Новом Саду. Жалба се 
подноси путем овог органа кроз Централни информациони систем Агенције за привредне регистре 
(ЦИС)  таксирана са 480,00 динара републичке административне таксе. 

 
Обрадила: диа Моника Леган 
                                            
Доставити: 
1. Инвеститору путем пуномоћника. 
2. архиви 
   
                                                                                                              РУКОВОДИЛАЦ 
                                Дипл.инж.грађ. Зорица Поповић 
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