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 Градска управа Града Вршца, Одељење за 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 и 9/2020), чл.8. став 1. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр.69/2019 ), 
чл.6. Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС", бр.115/2020), чл. 5. и 
чл. 8. Одлуке о утврђивању органа града Вршца ("Службени лист града Вршца" 
бр.1/2016), чл.1. Одлуке о изменама статута општине Вршац ("Службени лист града 
Вршца" бр.4/2016) и чл.17 Одлуке о организације Градске управе ("Службени лист 
града Вршца" бр.20/2016), на захтев за издавање локацијских услова, ПДТ "Сат-Тракт" 
DOO из Бачке Тополе, ул.Маршала Тита бр.16, путем пуномоћника Милана Радоњића  
из Сенте, поднет дана 22.02.2021.године, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К  
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ПДТ "Сат-Тракт" DOO из Бачке Тополе, ул.Маршала 
Тита бр.16, за издавање локацијских услова за изградњу надземних самоносивих 
КДС водова за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже 
на територији општине Вршац у насељу Влајковац – на катастарским парцелама 
1/2, 1029/42, 3250, 338/6, 3259/2, 958/1, 3253/3 – све к.о. Влајковац, категорије Г, 
класификациони број  222431, у Влајковцу из разлога што нису испуњени 
формални услови за даље поступање по захтеву. 

 
О б  р а з л о ж е њ е 

 
ПДТ "Сат-Тракт" DOO из Бачке Тополе, ул.Маршала Тита бр.16 поднело је 

захтев овом одељењу дана 22.02.2021. године, путем пуномоћника Милана 
Радоњића  из Сенте, заведен под бр. ROP-VRS-4381-LOC-1/2021, заводни број 
353-32/2021-IV-03, за издавање локацијских услова за изградњу надземних 
самоносивих КДС водова за потребе дистрибутивних делова електронске 
комуникационе мреже на територији општине Вршац у насељу Влајковац – на 
катастарским парцелама 1/2, 1029/42, 3250, 338/6, 3259/2, 958/1, 3253/3 – све к.о. 
Влајковац, категорије Г, класификациони број  222431, у Влајковцу. 

Уз захтев за издавање локацијских услова приложено је: 
- Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање 

локацијских услова (ac - naknada za CAOP - 022021 - dokaz o uplati.pdf) 



- Доказ о уплати административне таксе за израду локацијских услова (vac - 
naknada za RAT - 022021 - dokaz o uplati.pdf) 

- Остала документа захтева за издавање локацијских услова (vac - naknada za 
GAT - 022021 - dokaz o uplati.pdf) 

- Остала документа захтева за издавање локацијских услова (T TRAKT - 
MOLBA UZ ZAHTEV ZA LOKACIJSKE USLOVE.pdf) 

- Пуномоћје (VERENA KOD NOTARA - zita potpisala elektronski.rar) 
- Идејно решење (IDR - Vlajkovac 2021 FLA 995-S.pdf) 
- Идејно решење (IDR - Vlajkovac 2021 FLA 995-crteži-S.dwfx). 

 
Разматрајући поднети захтев, ово Одељење налази да нису испуњени 

формални услови за издавање локацијских услова у смислу чл.8ђ. у вези са чл.53а. 
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 и 9/2020) и члана 8. став 1. Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени 
гласник РС", бр.68/2019), тј. утврђено је да у приложеном захтеву постоје следећи 
недостаци: 

 1. Целокупна планирана изградња КДС водова је надземна и као таква 
у супротностима је са Планом. 

Према правилима грађења Плана генералне регулације за насељено место 
Влајковац („Службени лист општине Вршац“, бр.13/2015), у делу I – 6.5. 
ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА, прописује 
следеће: " Приступна ЕК мрежа ће у потпуности бити каблирана, а каблови ће се 
полагати у зеленим појасевима дуж саобраћајница и пешачких стаза. Где то потребе 
налажу, месну ЕК мрежу полагати обострано дуж улица. Планира се увођење 
оптичких каблова и у домен приступне мреже, у почетку повезивањем правних лица 
(бизнис претплатника) на оптичку мрежу, а касније и осталих претплатника, у циљу 
потпуне дигитализације система и могућности пружања најквалитетнијих и 
најбржих услуга и различитих сервиса (говор, подаци, мултимедијални сервиси..). 
Полагање оптичких каблова планирати и до базних станица мобилне телефоније. У 
планском периоду развој мобилних комуникација засниваће се на примени 
најсавременијих телекомуникационих технологија у циљу пружања 
најсавременијих услуга и сервиса, у скаладу са Европским стандардима. До краја 
планског периода постојећи и будући оператери мобилних комуникација ће 
инсталирати комутационо - управљачке центре на локацијама које омогућавају 
оптимално повезивање са фиксном ЕК мрежом."  

2.  Погреша уплата за републичку таксу. 
Уз потврду за пријему захтева за идавање локацијских услова, приложен је 

доказ о уплати републичке таксе у износу од 4.090,00 динара дана 
22.02.2021.године.  

Републичка админстративна такса за подношење захтева за идавање 
локацијских услова износи 320,00 динара по тарифном броју 1. Закона о изменама и 
допунама закона о републичким административним таксама ("Сл.гласник РС", 
бр.43/2003,51/2003 – испр.,61/2005, 101/2005 – др. Закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 
70/2011, - усклађени дин. Исп.,55/2012 усклађени дин. Исп.,93/2012, 47/2013 – 
усклађени дин. Исп.,65/2013 – др. закон, 57/2014 - усклађени дин. Исп., 45/2015 - 
усклађени дин. Исп., 83/2015, 112/2015 50/2016 - усклађени дин. Исп., 61/2017 - 



усклађени дин. Исп.,113/2017, и 3/2018 –Исп).  

Овим путем обавештавамо Вас, да у вези поступка прибављања локацијских 
услова, за прибављања документације Извода из катастра подземних инсталација од 
стране РГЗ Панчева биће онемогућена за део кат.парцела на подручју КО Влајковац, 
КО Уљма и КО Избиште, које се налазе на територији Града Вршца, због 
комасационог процеса а који се тренутно одвија. 

 Обзиром на горе наведено, надлежни орган налази да нису испуњени 
формални услови за издавање локацијских услова у смислу чл.8ђ у вези са чл.53а и 57 
Став 2. 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, 31/2019 и 9/2020) и члана 8. став 1. и став 2. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
("Службени гласник РС", бр.68/2019),  па је одлучено као у диспозитиву закључка. 

 На основу чл.8. став 6. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 68/2019), 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. 

Изузетно од става 7. овога члана, ако надлежни орган, супротно ставу 2. овог 
члана, у решењу којим је одбацио захтев није навео све недостатке, односно разлоге 
за одбацивање тог захтева, а усаглашени захтев одбаци из разлога који нису наведени 
у решењу у складу са којим је усаглашавање извршено, подносилац захтева има 
право на поновно усаглашавање захтева у складу са ставом 6. овог члана, тј. без 
поновног достављања већ поднете документације и без поновног плаћања 
административне таксе за подношење захтева и накнаде из члана 6. став 2. тачка 2) 
овог правилника. 
 Поука о правном леку: Против овог закључка може се изјавити приговор 
надлежном органу – Градском већу Града Вршца 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 
Општинским административним таксама („Сл. лист Општине Вршац“, бр. 13/2009). 
 
Обрадио: 
Моника Леган дипл.инж.арх. 
                                                                                 РУКОВОДИЛАЦ 
                                                                                        дипл.инж.грађ. Зорица Поповић 
 
 
 
 
Доставити: 
- подносиоцу захтева путем пуномоћника 


	О б  р а з л о ж е њ е

