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ГРАД ВРШАЦ, Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, 
решавајући по захтеву Електродистрибуцијe Србије д.о.о. Београд, Матични број: 07005466,
ПИБ: 100001378, Милоша Обреновића 6, Панчево, Панчево - Град, поднетог преко
пуномоћника Саша Богосављев, ЈМБГ: 0102973860078, Ослобођења 39, Панчево, за
издавање решења о одобрењу за извођење радова, на основу чланова 8, 8ђ, 134.став 2. и
145. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 24/11, 121/12,
42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС 132/14, 145/14, 31/2019, 37/2019 и
9/2020-у даљем тексту: Закон), чланова 27. и 28. Правилника о спровођењу обједињене
процедуре електронским путем (“Службени гласник РС“, бр. 68/2019 -у даљем тексту:
Правилник), члана 3. Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које
није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде,
однoсно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова,
као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и
поступку који надлежни орган спроводи (“Службени гласник РС“ бр. 2/2019), члана 136.
Закона о општем управном поступку (“Службени гласник РС“ бр. 18/2016) и члана 17.
Одлуке о организацији Градске управе (“Службени лист Града Вршца“ бр. 20/2016)
руководилац одељења Зорица Поповић, по овлашћењу начелника Градске управе број:
031- 23/2020-IV-03 од 01.03.2020. године доноси:

 

РЕШЕЊЕ

Одобрава се Електродистрибуцији  Србије д.о.о. Београд, Матични број: 07005466, ПИБ:
100001378, Милоша Обреновића 6, Панчево, Панчево - Град,  извођење радова на
инвестиционом одржавању средњенапонског кабловског вода на катастарској парцели бр.
Вршац 9841/1.

Предрачунска вредност радова износи: 600000.00

Инвеститор је дужан да поднесе пријаву радова органу који је издао решење о одобрењу за
извођење радова (Члан 148. Закона о планирању и изградњи, ,,Службени гласник РС“, број
72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19).

О б р а з л о ж е њ е

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Матични број: 07005466, ПИБ: 100001378,
Милоша Обреновића 6, Панчево, Панчево - Град, преко пуномоћника Саша Богосављев,
ЈМБГ: 0102973860078, Ослобођења 39, Панчево, поднела је захтев за издавање одобрења
за извођење радова, ближе описано у диспозитиву решења.



Уз захтев за издавање одобрења за извођење радова приложена је потребна документација
и то:

Доказ о уплати прписаних такси и накнада
Пуномоћје
Технички опис и попис радова

Утврђује се да за наведену врсту радова није предвиђено плаћање доприноса за уређење
грађевинског земљишта, сходно члану 97. став 8. Закона о планирању и изградњи и
одредбама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Сл.
лист Града Вршца“ бр. 16/2018 и 10/2019), обзиром да се ради о инфраструктурном објекту.

Увидом у достављену техничку документацију, лице архитектонске струке запослено у
Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство је извршило проверу и
оцену техничке документације и утврђивало је да ли идејни пројекат поднет уз захтев
садржи све прописано законом као и проверу усклађеност захтева са планским документом 
и утврдило је следеће "Tehnički opis i popis planiranih radova, podnet od strane ED Pančevo, za
investiciono održavanje srednjenaponskog kablovskog voda na kat.parc.br.9841/1 KO Vršac u
skladu je sa čl.145 Zakona o planiranju i izgradnji i Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku
izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta."

Сходно члану 17. Правилника, а којим је прописано да надлежни орган не утврђује
постојање одговарајућег права на земљишту за кат.парцелу испод које се граде подземни
делови линијских инфраструктурних објеката, односно подземни делови комуналне
инфраструктуре, надлежни орган није утврђивао постојање одговарајућег права на
земљишту обзиром да је предметни објекат подземни.

Како је инвеститор уз захтев за издавање решења приложио сву потребну документацију из 
члана 145. Закона о планирању и изградњи решено је као у диспозитиву овог решења.

Инвеститор подноси пријаву радова органу који је издао решење у складу са чл.145. Закона 
пре почетка извођења радова у смислу чл.148. Закона а у вези са чл. 31. Правилника.

Поука о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8 (осам)
данаод дана пријема истог Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и
саобраћај у Новом Саду. Жалба се подноси путем овог органа кроз Централни
информациони систем Агенције за привредне регистре (ЦИС) таксирана са 490,00 динара
републичке административне таксе.

 

Обрадила: дипл.прав. Драгана Чанковић 
Лице које је извршило преглед и оцену техничке документације: 
дипл.инж.арх. Моника Леган

РУКОВОДИЛАЦ
дипл.инж.грађ. Зорица Поповић

Доставити: 
1.Инвеститору путем пуномоћника 
2. Грађевинској инспекцији 
3.архиви




