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На основу чл. 192. Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ» бр. 33/97, 31/01
и 30/10), чл. 145. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-
исправка, 24/11, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС,
132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), и чл. 28. и 29.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.
гласник РС“ бр. 68/2019), Одељење за урбанизам Градске управе града Шапца – Одсек за
обједињену процедуру, решавајући по захтеву СТР „ЗМАЈ“ Пољопривредна апотека
Томић Мирослав Предузетник, Шеварице ул. Вука Караџића бр. 34, поднетом преко
пуномоћника Крљановић Николе из Ваљева, Косте Андрића 2А, за издавање решења
којим се одобрава извођење радова на изградњи Бетонске стубне трафостанице (БСТС)
20/0,4кВ 250 (160)кВА „Шеварице 9-Змај“, на кат. парцели бр. 816 КО Шеварице, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Одбија се захтев СТР „ЗМАЈ“ Пољопривредна апотека, Томић Мирослав, предузетник,
Шеварице ул. Вука Караџића 34, поднет преко пуномоћника, Крљановић Николе из
Ваљева, Косте Андрића 2А, за издавање решења по чл. 145. Закона о планирању и
изградњи, којим се одобрава извођење радова на изградњи бетонске стубне
трафостанице (БСТС) 20/0,4кВ 250 (160)кВА „Шеварице 9-Змај“, на кат. парцели бр. 816
КО Шеварице, као неоснован.

О б р а з л о ж е њ е

СТР „ЗМАЈ“ Пољопривредна апотека, Томић Мирослав предузетник, Шеварице ул. Вука
Караџића бр. 34 поднела је, овом Органу дана 16.12.2022. године а преко пуномоћника
Крљановић Николе из Ваљева, Косте Андрића 2А, захтев за издавање решења којим се
одобрава извођење радова на изградњи бетонске стубне трафостанице (БСТС) 20/0,4кВ
250(160)кВА „Шеварице 9-Змај“, на кат. парцели бр. 816 КО Шеварице.

Уз захтев, поднет преко централног информационог система Агенције за привредне
регистре, приложен је Идејни пројекат, који је урадио „ПЦТЕЛ“ доо Крчмар Мионица,
главни пројектант је дипл. ел. инж. Владан Мајић, доказ о уплати прописаних такси и
накнаде, уговор о успостављању службености, уредно пуномоћје.

Према чл. 145. Закона о планирању и изградњи, грађење објеката из чл. 2. тач. 24) и 24а)
овог закона и извођење осталих радова из ст. 1. наведеног члана, врши се на основу
решења којим се одобрава извођење тих радова а које издаје орган надлежан за издавање
грађевинске дозволе. Решење о одобрењу извођења радова издаје се инвеститору који



има одговарајуће право у складу са чл. 135. овог Закона, који достави идејни пројекат у
складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према
класи објекта, односно технички опис и попис радова за извођење радова на
инвестиционом одржавању, односно уклањању препрека за кретање особа са
инвалидитетом, а уредио је односе са јединицом локалне самоуправе у погледу
доприноса за уређивање грађевинског земљишта и платио одговарајућу
административну таксу. Чл. 145. ст. 4. Закона о планирању и изградњи, прописано је да
ће надлежни орган одбити решењем захтев ако је, за радове наведене у захтеву, потребно
издавање грађевинске дозволе, у року од осам дана од дана подношења захтева.

Разматрајући поднети захтев, овај орган је утврдио да су испуњени прописани формални
услови за поступање по овом захтеву па је од РГЗ – Служба за катастар непокретности
Шабац, по службеној дужности а у оквиру поступка обједињене процедуре, прибавио
извод из листа непокретноста број 761 за КО Шеварице, у којем је као власник кат.
парцеле бр. 816 КО Шеварице, уписан Томић Мирослав из Шеварица ул. Вука Караџића
бр. 34.

У захтеву и у техничкој документацији, као инвеститор наведена је СТР „ЗМАЈ“
Пољоприведна апотека Томић Мирослав, предузетник а у РГЗ-у је кат. парцела бр. 816
КО Шеварице уписана као приватна својина Томић Мирослава, из чега произилази да
именовани инвеститор нема одговарајуће право у складу са чл. 135. Закона о планирању
и изградњи. Наведена чињеница супротна је одредби чл. 145. истог закона, да се решење
о одобрењу извођења радова издаје инвеститору који има одговарајуће право у складу са
чл. 135. овог Закона, па је овај орган одлучио, као у диспозитиву.

Против овог Решења, може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре РС - Колубарски управни округ у Ваљеву, 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 02-099.

О б р а д и л и                                                                                   ПО ОВЛАШЋЕЊУ

дипл. инж. арх. Милан Томашевић                                НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ
УПРАВЕ

дипл. правник Љубинка Радановић                                дипл. инж. геодез. Миљан Угринић


