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ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам
Одсек за спровођење обједињене процедуре
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Карађорђева улица бр. 27
Ш а б а ц

 На основу чл.  136.  Закона  о  општем  управном  поступку  („Сл.  гласник РС”, бр. 
18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење) и чл. 145. ст. 1. Закона о планирању и изградњи 
(„Сл.  гласник  РС“,  бр.  72/2009,  81/2009-исправка,  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, 9/2020 и 52/2021), Одсек за  спровођење  обједињене процедуре 
одељења  за  урбанизам  градске  управе  града  Шапца  решавајући  по  захтеву  инвеститора 
“Електродистрибуција  Србије“  д.о.о. Београд  огранак  Електродистрибуција  Шабац,  са 
седиштем  огранка  у  Шапцу,  Поцерска  улица  бр.  86,  поднетом  преко  пуномоћника  - 
запослене дипл. инж. ел. Јанковић Драгане, за издавање решења којим се одобрава извођење 
радова на изградњи мешовитог вода 20kV и 0,4 kV од постојеће ТС „Маови 3“ до нове ТС 
20/0,4kV „Маови 8“ у месту Маови и за изградњу БСТС 20/0,4 снаге 250(160)kVA „Маови 
8“ на кат. парцели бр. 613 КО Маови, доноси 
    

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ захтев бр. ROP-SAB-18735-ISAW-1/2021 за издавање решења којим се 
одобрава извођење радова на изградњи мешовитог  вода  20kV  и 0,4  kV  од постојеће ТС 
„Маови 3“ до нове ТС 20/0,4kV „Маови 8“ у месту Маови преко кат. парцела број 551 (стуб 
1,2), 552 (стуб 3), 553/1 (стуб 4), 1178 (стуб 5), 560 (стубови 6 и 7), 561/2 (стуб 8, 9, 12р), 619 
(стуб 12, 13, 19), 1178 (стуб 20, 21, 22, 23) КО Маови - стубна места у коридору постојеће 
мреже ниског напона и преко кат. парцела бр. 561/2 (стуб 10 и 11), 619 (стуб 14, 15, 16, 17, 
18), 613 (стуб 24, 25, 26), 611 (стуб 28) КО Маови - места у новом коридору и за изградњу 
БСТС  20/0,4 снаге  250(160) kVA  „Маови 8“  на  кат.  парцели бр.  613  КО Маови, који  је 
поднет овом органу 18.6.2021. године од стране инвеститора “Електродистрибуција Србије“ 
д.о.о. Београд огранак Електродистрибуција Шабац,  преко пуномоћника - запослене дипл. 
инж. ел. Јанковић Драгане, као неоснован.

О б р а з л о ж е њ е

 “Електродистрибуција  Србије“  д.о.о. Београд  огранак  Електродистрибуција 
Шабац, са седиштем огранка у Шапцу, Поцерска улица бр. 86, поднела је  овом органу 
18.6.2021. године  електронским путем, кроз централни информациони систем Агенције за 
привредне регситре,  захтев за издавање решења за извођење радова из диспозитива овог 
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решења. Захтев је поднет преко пуномоћника - запослене дипл. инж. ел. Јанковић Драгане, 
која поседује лиценце бр. 350 Ф039 07, 352 К638 11 и 450 Б614 07 ИКС.

Уз захтев је приложена следећа документација:
-пуномоћје дато Јанковић Драгани за подношење захтева, у pdf формату електронски 

потписано; 
-пуномоћје дато “PC TEL”, ДОО Крчмар Мионица за израду техничке документације 

и именовање пројектанта, у pdf формату електронски потписано;
-идејни пројекат који је урађен од стране “PCTEL”,  ДОО Крчмар Мионица, главни 

пројектант  је  дипл.  инж.  ел.  Никола  Крљановић,  бр.  лиценце  350  L152  12 ИКС,  у  pdf 
формату електронски потписано и dwg формату; 

-катастарско-топографски план који је урађен од стране  Марка Милосављевића пр 
Геодетске услуге “Геогрид”, Уб у pdf формату електронски потписано и у dwg формату;

-услови  за  укрштање  и  паралелно  вођење  и  сагласности  на  трасу од  следећих 
управљача инсталација водова и то: ЈКП „Водовод - Шабац“ Шабац (бр. 3121/СР-151/21 од 
2.6.2021.  године), ”Телеком Србија”, Шабац (бр.  A332-222147/1 од 2.6.2021. године) и ЈП 
“Инфраструктура  Шабац”  Шабац  Служба  за  изградњу  града  (бр.  154-01 од  28.5.2021. 
године), у pdf формату електронски потписано;

-уговор  о  службености  закључен  између  инвеститора  и  Јеремић  Миодрага  (кат. 
парцела бр. 551 КО Маови), у pdf формату електронски потписано; 

-уговор  о  службености  закључен  између  инвеститора  и  Јеремић  Невенке  (кат. 
парцела бр. 552 КО Маови), у pdf формату електронски потписано; 

-уговор о службености закључен између инвеститора и Јеремић Марије (кат. парцела 
бр. 553/1 КО Маови), у pdf формату електронски потписано; 

-уговор  о  службености  закључен  између  инвеститора  и  Мијаиловић  Рада  (кат. 
парцела бр. 560 КО Маови), у pdf формату електронски потписано; 

-уговор о службености закључен између инвеститора и Мијаиловић Весне, Владе и 
Јелене (кат. парцела бр. 561/2 КО Маови), у pdf формату електронски потписано; 

-уговор о службености закључен између инвеститора и Илић Драгана (кат. парцела 
бр. 619 КО Маови), у pdf формату електронски потписано; 

-уговор о службености закључен између инвеститора и Тотић Биљане (кат. парцела 
бр. 619 КО Маови), у pdf формату електронски потписано; 

-уговор  о  службености  закључен  између  инвеститора  и  Божић  Милорада  (кат. 
парцеле бр. 611 и 613 КО Маови), у pdf формату електронски потписано;

-докази о прописаним уплатама (републичка такса на захтев у износу од 320 динара, 
републичка такса за издавање решења у износу од 5660 динара и накнада за ЦЕОП у износу 
од 2000 динара), у pdf формату електронски потписано.

Чланом 136. ст. 1. Закона о општем управном поступку прописано је да се решењем 
одлучује о праву, обавези или правном интересу странке.

Чланом  145.  ст.  1.  Закона  о  планирању  и  изградњи  прописано  је  да  по  захтеву 
инвеститора за изградњу појединих врста објеката, односно извођење одређених радова који 
се ближе одређују прописом из члана 201. став 7. тачка 13а) овог закона, орган надлежан за 
издавање грађевинске дозволе издаје решење о одобрењу за извођење радова.

Чланом 145. ст.  2.  Закона о планирању и изградњи прописано је  да се решење о 
одобрењу  за  извођења  радова  издаје  се  инвеститору  који  има  одговарајуће  право  на 
земљишту  или  објекту  и  који  је  доставио  потребну  техничку  документацију,  доказе  о 
уплати одговарајућих такси и накнада и друге доказе у складу са прописом којим се ближе 
уређује поступак спровођења обједињене процедуре.

Чланом  135.  ст.  2.  истог  закона,  прописано  је  да  се  кao  одговарајуће  право  на 
земљишту сматра право својине, право закупа на грађевинском земљишту у јавној својини, 
као и друга права прописана овим законом.
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Чланом  29.  ст.  3.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре 
електронским путем (Службени гласник РС бр. 68/2019) прописано је да надлежни орган 
утврђује постојање одговарајућег права на земљишту, односно објекту, сходном применом 
одредби  које  се  односе  на  прибављање  листа  непокретности  у  поступку  издавања 
грађевинске дозволе из члана 19. овог правилника.

Чланом 29. ст. 6. истог правилника прописано је, између осталог, да ако надлежни 
орган,  увидом  у  документацију,  утврди  да  нису  испуњени  услови  из  ст.  3.  овог  члана, 
доноси решење којим одбија захтев, у року од осам дана од дана подношења захтева.

Поступајући по захтеву за издавање предметног решења овај орган је најпре утврдио 
да су испуњени услови из чл. 28. ст. 1 и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре (“Сл. гласник РС” бр. 68/2019). Након тога, овај орган је по службеној дужности 
од РГЗ - СКН Шабац прибавио податке из евиденције катастра непокретности само за кат. 
парцеле на којима се планира постављање стубова и БСТС, у складу са чл. 69. ст. 11. Закона 
о планирању и изградњи. Уз захтев за издавање решења приложени су ваљани уговори о 
службености закључени са физичким лицима за те кат.  парцеле,  сем за кат.  парцеле бр. 
553/1 и 561/2 КО Маови. Према евиденцији катастра непокретности власник кат. парцеле 
бр.  553/1  КО Маови је  Јеремић Мирјана,  а  уговор  о  службености  је  потписала  Јеремић 
Марија.  Према евиденцији катастра  непокретности  сувласник  кат.  парцеле  бр.  561/2  КО 
Маови је Мијаиловић Владимир, док је уговор о службености потписао Мијаиловић Влада. 
Такође,  према  евиденцији  катастра  непокретности  на  кат.  парцели  бр.  613  КО  Маови 
постоји  уписана  хипотека,  а  није  приложена  сагласност  хипотекарног  повериоца  за 
извођење предметних радова (према приложеном идејном пројекту на тој кат. парцели је 
планирано постављање три стуба  и БСТС). Сагласност је неопходна јер је на кат. парцели 
бр. 613 КО Маови уписана хипотека у корист хипотекарног повериоца “Procredit bank” АД 
Београд, а чл. 17. ст. 1. Закона о хипотеци ("Сл. гласник РС", бр. 115/2005, 60/2015, 63/2015 - 
одлука УС и 83/2015) је прописано да власник хипотековане непокретности не сме физички 
мењати  предмет  хипотеке  (преграђивање,  доградња,  рушење,  спајање,  деоба  и  др.)  без 
писмене  сагласности  повериоца,  коју  поверилац  неће  одбити  да  изда  без  оправданог 
разлога.

Имајући у виду напред наведено утврђено је да именовани инвеститор не поседује 
одговарајуће право на земљишту и то на кат. парцелама бр. 553/1, 561/2 и 613 КО Маови, па 
је применом чл. 28. ст. 6 у вези са ст. 3. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем (“Сл. гласник РС” бр. 68/2019), одлучено као у диспозитиву.

Напомена:  С обзиром  да  је  предметни  захтев  одбијен,  подносилац  захтева  нема 
право на усаглашени захтев  у смислу чл. 28.  ст.  11 Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем, већ је потребно (уколико не изјављује жалбу на 
ово решење), пошто претходно отклони недостатке, да поднесе нов захтев, са целокупном 
документацијом. Таксу у износу од 5.660 динара није потребно поново уплаћивати јер није 
искоришћена (са чл.  28.  ст.  13.  истог  правилника),  али је  потребно извршити доплату у 
уносу  од  160  динара  због  усклађивања  динарских  износа  републичке  административне 
таксе, и приложи их уз нови захтев. 
 Против  овог  решења може  се  изјавити  жалба  Министарству  грађевинарства, 
саобраћаја  и инфраструктуре РС,  у року од  8 дана од дана пријема истог,  а  преко овог 
органа, таксирана са 490 динара републичке административне таксе на жиро рачун бр. 840-
742221843-57 позив на број 97 92-099, електронским путем кроз централни информациони 
систем Агенције за привредне.

Обрађивачи:                                                                                          ПО ОВЛАШЋЕЊУ     
маст. инж. арх. Никола Косијер                                     НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
дипл. прав. Јелена Ђокић                                                дипл. инж. геодез. Миљан Угринић
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