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Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту
животне средине и енергетски менаџмент
Број: ROP-VRB-17391-LOC-1/2020
Дана: 30.07.2020. године
ВРБАС, Ул. Маршала Тита бр. 89
Општинска управа општине Врбас - Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту
животнe средине и енергетски менаџмент, поступајући по захтеву „ARETOL“ DOO из Новог Сада,
ул. Булевар војводе Степе, бр.40, кога по овлашћењу заступа „TIM-COP“ DOO из Темерина, за
издавање локацијских услова, на основу члана 8ђ, 53а-57 Закoна о планирању и изградњи („Сл.
гласник 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 -др.
закон и 9/2020, План генералне регулације насеља Змајево („Сл. лист општине Врбас“, број
17/2009 и 20/2012), Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл.
гласник РС“, број 22/2015), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС“, број 68/2019), Уредбе о локацијским условима („Сл.
гласник РС“, број 35/2015, 114/2015 и 117/2017), члана 59. Закона о општем управном поступку
(„Сл. гласник РС“, број 18/2016 и 95/18-аут.тумач.) и члана 19. став 1. алинеја 2. Одлуке о
Општинској управи општине Врбас („Сл. лист општине Врбас“, број 6/2019 и 28/2019), на основу
овлашћења из решења начелника Општинске управе општине Врбас број 031-431/2019-IV/03 од
27.11.2019. године, руководилац одељења Смиљана Томашевић, издаје
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
за изградњу прикључног кабловског вода 20kV напона, од челично-решеткастог стуба до
блока средњег напона за ТС „Радан“, у Змајеву, потес Кудељара, на катастарским
парцелама бројеви: 3823, 3824, 3825, 3826/5, 3826/16, 3826/15, 3826/14, 3826/13, 3826/12,
3826/11, 3826/10, 3826/9, 3826/8, 3826/7, 3826/4, 3826/3, 3826/2, 3826/1, 3826/6, 3827, 3828, 3829,
3830, 3831, 3832, 3833/2 и 3834/1 КО Змајево,
I.

За издавање локацијских услова за, за изградњу прикључног кабловског вода 20kV напона,
од челично-решеткастог стуба до блока средњег напона за ТС „Радан“, у Змајеву, потес
Кудељара, на катастарским парцелама бројеви: 3823, 3824, 3825, 3826/5, 3826/16, 3826/15,
3826/14, 3826/13, 3826/12, 3826/11, 3826/10, 3826/9, 3826/8, 3826/7, 3826/4, 3826/3, 3826/2,
3826/1, 3826/6, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833/2 и 3834/1 к.о. Змајево према
прибављеним условима имаоци јавних овлашћења ЕПС Дистрибуција, Огранак
Електродистрибуција Сомбор, Апатински пут бб, Сомбора, број 8а.1.10.-Д.07.08.-204399-20
од 28.07.2020 године није могућа изградња у складу са поднетим захтевом,

II. Увидом у Обавештење о немогућности прикључења на ДСЕЕ- негативни услови за
пројетовање и прикључење, а у складу са чланом 2. став 9. Уредбе о локацијским условима,
није могуће дозволити изградњу у складу са поднетим захтевом.
III. Забране и ограничења садржани у условима за пројектовање и прикључење:
Увидом у Оваштење имаоци јавних овлашћења ЕПС Дистрибуција, Огранак
Електродистрибуција Сомбор, Апатински пут бб, Сомбор, број:8а.1.10.-Д.07.08.-204399-20
од 28.07.2020 године, везаним за усове за пројектовање и прикључење за изградњу
прикључног кабловског вода 20kV напона, од челично-решеткастог стуба до блока средњег
напона за ТС „Радан“, у Змајеву, потес Кудељара, на катастарским парцелама бројеви: 3823,
3824, 3825, 3826/5, 3826/16, 3826/15, 3826/14, 3826/13, 3826/12, 3826/11, 3826/10, 3826/9,
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3826/8, 3826/7, 3826/4, 3826/3, 3826/2, 3826/1, 3826/6, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832,
3833/2 и 3834/1 к.о. Змајево, утврђено је на основу увида у расположиву документацију и
поднети захтев да:
- Оператер дистрибутивног систем издаје услове за пројектовање и прикључење објекта
странке. Кабловски прикључни вод и трансформаторска станица могу бити делови
прикључка објекта странке и искључиво су део услова које оператор дистрибутивног
система издаје на основу захтева за прикључење објекта. Прикључак као део
електроенергетског система до места мерења припада оператеру дистрибутивног
система и документације која се ради и мора гласити на Оператера.
- У конкретном случају ради се о постојећем 20 kV кабелу и постојећој трансформаторској
станици те се легализовање елекртоенергетских објекта може извршити искључиво
путем Закона о Озакоњењу објекта ( „Сл гласник РС“ бр.96/2015 и 83/2018)
IV. Сходно изложеном, захтев странке није неусклађености са условима за пројектовање и
прикључење- немогућност прикључења на ДСЕЕ. У том смислу није могуће израдити
локацијске услове у складу са поднетим захтевом странке.
С обзиром на наведено, НИСУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ за грађење у складу са поднетим
захтевом.
V. На основу ових локацијских услова инвеститор не може да поднесе захтев за издавање
решења о одобрењу извођења радова за изградњу прикључка.
Упуство о правном средству: На издате локацијске услове број ROP-VRB-9095-LOC1/2020 од 15.05.2020. године, може се изјавити приговор Општинском већу општине Врбас, у
року од три дана од дана његовог достављања.
Приговор се подноси непосредно овом органу, кроз Централни информациони систем
Агенције за привредне регистре, уз уплату локалне административне таксе у износу од 420,00
динара, на жиро рачун број 840-0000742251843-73 са позивом на број 97 57-240.
ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Смиљана Томашевић

Доставити:
1. Подносиоцу захтева
2. Архиви

