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 Одељење за урбанистичко – грађевинске и имовинско-правне 
послове Општинске управе Општине Вршац, на основу члана 8, 8б. и 8ђ. у 
вези чл. 53а. став 6.  у вези чл.142 став 4. 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 и 
145/2014), члана 5. у вези члана 12.  Уредбе о локацијским условима 
("Службени гласник РС", број 35/2015), чл.6, 7, 8. и 25. Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре ("Службени гласник РС", 
бр.22/2015) и чл. 16. Одлуке о организацији Општинске управе ("Службени 
лист општине Вршац" бр.3/2003, 10/2004) у предмету издавања нових 
локацијских услова, по захтеву ДОО «Енергобалкан» из Београда, бул. 
Михајла Пупина бр.115е, доноси 

 
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ДОО «Енергобалкан» из Београда, бул. 
Михајла Пупина бр.115е, за измену локацијске дозволе за изградњу 20 кв 
подземног кабловског вода од расклопног постројења ветроелектране «La 
Piccolina» до трафостанице 110/20 кв «Вршац 1» у дужини од 16 км. 

 
 
О б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е  
 

ДОО «Енергобалкан» из Београда, бул. Михајла Пупина бр.115е, 
поднело је захтев овом Одељењу дана 07.05.2015.године, заведен под бр. 
351-106/2015-IV-03, за измену локацијске и грађевинске дозволе за 
изградњу 20 кв подземног кабловског вода од расклопног постројења 
ветроелектране «La Piccolina» до трафостанице 110/20 кв «Вршац 1». 

У складу са чланом 142. став 4. 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 и 
145/2014) у вези члана 25. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре ("Службени гласник РС", бр.22/2015), ако се измена грађевинске 
дозволе тражи због одступања у односу на издату грађевинску дозволу, а 



подаци наведени у изводу из пројекта за грађевинску дозволу, који је 
саставни део захтева за измену решења о грађевинској дозволи, нису у 
складу са важећим локацијским условима, надлежни орган издаје нове 
локацијске услове.  

На издавање локацијских услова из става 1. овог члана сходно се 
примењују одредбе овог правилника које се односе на издавање 
локацијских услова.  

У поступку издавања нових локацијских услова, надлежни орган 
прибавља само оне услове за пројектовање и прикључење који нису у 
складу са траженом изменом.  

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 и 145/2014), члана 5. 
Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС", број 35 од 17. 04. 
2015.) и члана 6, 7. и 8. став 1. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре ("Службени гласник РС", бр.22/2015), тј. утврђено је 
да уз захтев није приложена сва документација прописана овим законом и 
подзаконским актима донетим на основу овог закона и то:  

1) идејно решење, израђено у складу са правилником којим се уређује 
садржина техничке документације;  

2) доказ о плаћеној административној такси за подношење захтева.  

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

 Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу 
општине Вршац, у року од 3 дана од дана достављања истог. Жалба се 
подноси путем овог Одељења непосредно, писмено или усмено на записник 
Општинском већу општине Вршац, са 430,00 динара административне 
таксе. 

 
Обрадио: дипл.инж.арх. Дамир Средић 
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