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Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске 

управе Кула, поступајући по захтеву "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак 
Електродистрибуција Сомбор, за издавање решења којим се одобрава извођење радова на 
изградњи стубне трафо станице, на основу члана 134 став 2 и 145 Закона о планирању и 
изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 
УС, 50/2013 УС, 98/2013 УС, 132/2014 и 145/2014), члана 29 став 6, 8 и 13 Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл. гласник РС», бр. 113/15 и 96/2016), 
члана 17 Одлуке о општинској управи («Сл. лист општине Кула», бр. 16/2008, 4/2009, 27/2012, 
36/2012, 32/15, 34/2016 и 2/2017) и члана 136 став 1 Закона о општем управном поступку («Сл. 
Гласник РС», бр. 18/2016), доноси 

 
 

РЕШЕЊЕ 
 

 
Одбија се захтев, "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Сомбор 

за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи стубне трафо станице 
20/0,4 kV на к.п. бр. 7028/4 к.о. Црвенка, категоририје Г, класификационе ознаке 222420 као 
неоснован. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Дана 21.07.2017 године "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција 

Сомбор,поднео је преко овлашћеног пуномоћника захтев за издавање решења којим се одобрава 
изградња стубне трафо станице к.п. бр. 7028/4 к.о. Црвенка. Уз захтев је достављен доказ о 
уплати републичке административне таксе и накнаде за ЦИС, идејни пројекат број Е-01-07/17-IDP-
0 урађен од стране "Сомборелектро" д.о.о. који се састоји од пројекта електроенергетских 
инсталација. 

У складу са одредбом члана 29 став 3 Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем, ово одељење је утврдило након прибављања Извода из листа 
непокретности број 4609 к.о Црвенка, да инвеститор "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак 
Електродистрибуција Сомбор, нема одговарајуће право на земљишту и да постоје уписана права 
хипотекарног повериоца. 

С тим у вези је утврђено и да инвеститор уз захтев није доставио доказ о одговарајућем 
праву у складу са одредбом члана 69 став 8 Закона о планирању и изградњи, а то је уговор о 
установљавању права службености, односно уговор о закупу земљишта у приватној својини са 
власником земљишта, а као доказ може се уместо наведеног приложити и оверена сагласност 
власника за извођење радова на наведеној парцели. Уз захтев није достављена ни сагласност 
хипотекарног повериоца у складу са одредбом члана 17 Закона о хипотеци («Сл. Гласник РС», бр. 
115/2005, 60/2015, 63/2015, 83/2015). 



 
 
Одредбом члана 69 став 10 и 11 Закона о планирању и изградњи прописано је за које 

објекте је право грађења успостављено законом, без обавезе претходног уређења имовинско-
правних односа са власником парцеле. Стубна трафо станице 20/0,4 kV која је предмет овог 
захтева не спада у ту врсту објеката. 

Произилази да за ову врсту објекта постоји обавеза достављања доказа о уређењу 
имовинско-правних односа са власником парцеле и надлежни орган је дужан да прибави извод из 
листа непокретности јер право грађења за ове објекте није успостављено законом.  

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву. 
Подносилац захтева нема право на подношење усаглашеног захтева. 
У складу са одредбом члана 29 став 13 подносилац захтева има право на повраћај 

републичке административне таксе за доношење решења, односно да ту таксу употреби у 
поновљеном поступку.    
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 
Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај у Новом Саду.  

Жалба се изјављује путем овог органа кроз Централни информациони систем за 
електронско поступање у оквиру обједињене процедуре издавања аката, таксирана са 460,00 
динара административне таксе у року од 8 дана од дана достављања. 
 
Oбрадила  Александра Чизмар  
 
 
 
                                                                                                        РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

                                                  Славка Кочонда дипл.инж.грађ. 
Доставити:                                         

1. Инвеститору,                                                                          
2. А р х и в и.  
3. Објавити путем интернета 

 
 
 
 
 


