
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЈАГОДИНА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ,
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И УРБАНИЗАМ
Одељење за урбанизам, грађевинске, стамбене
и имовинско-правне послове
Број: ROP-JAG-33591-ISAWA-4/2023
Интерни број: 351-53/145/2023-03
08.02.2023. године
Ј А Г О Д И Н А
Краља Петра Првог бр. 6

 

Градска управа за финансије, привреду, комуналне делатности и урбанизам, Одељење за
урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско-правне послове, Одсек за урбанизам и
грађевинске послове решавајући по захтеву инвеститора "Електродистрибуција Србије"
д.о.о. Београд, РЈ Електродистрибуција Јагодина, и финансијера Машојевић Боже из
Јагодине, поднетом преко пуномоћника Петровић Зорана из Јагодине, којим се тражи измена
решења о о одобрењу за изградњу број ROP-JAG-33591-ISAW-2/2022 интерни број 351-
798/145/2022-04 од 26.12.2022. године, услед промене инвеститора, на основу чл. 8., 134. ст.
2., 141. и чл. 145. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), чл. 28. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'' бр. 68/19) и чл. 136. Закона о
општем управном поступку (''Службени гласник РС'' бр. 18/16, 95/18-аутентично тумачење и
2/2023-одлука УС), доноси
 

Р Е Ш Е Њ Е

 
Мења се решење о одобрењу за изградњу број ROP-JAG-33591-ISAW-2/2022 интерни број
351-798/145/2022-04 од 26.12.2022. године услед промене инвеститора тако што се уместо
Машојевић Божи из Јагодине, Браће Дирак 50 Л2/8, ЈМБГ 0801962722221, одобрава
инвеститору "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд, РЈ Електродистрибуција
Јагодина, ул. 7. Јула бр. 62, МБ 07005466, ПИБ 100001378, и финансијеру Машојевић Божи
из Јагодине, Браће Дирак 50 Л2/8, ЈМБГ 0801962722221, одобрава изградња трасе
прикључка на НН мрежу надграђеног спрата изнад улаза број 3 и улаза број 4 колективног
стамбеног објекта означеног бројем 8 на кп бр. 3514/1 КО Јагодина, дуж кп. бр. 3514/1 КО
Јагодина.

Дужина трасе кабловског вода је 170 м.                   

Саставни део решења су идејни пројекат и локацијски услови број ROP-JAG-33591-LOC-
1/2022, инт. бр. 353-159/LU/2022-04 од 23.11.2022. године.

Идејни пројекат који је израдио Биро за пројектовање "ČiP" Зоран Петровић ПР из Јагодине,
број 09/12-2022 од децембра 2022. године, сложен је у следеће свеске:



0 - главна свеска, главни пројектант Жељко Симовић, дие, лиценца број 350 3439 03,

4 - пројекат електроенергетских инсталација, одговорни пројектант Жељко Симовић, дие,
лиценца број 350 3439 03.

Предрачунска вредност радова износи 425.000,00 динара.
 
Овим решењем замењује се решење о одобрењу за градњу број ROP-JAG-33591-ISAW-
2/2022 интерни број 351-798/145/2022-04 од 26.12.2023. године.
 

О б р а з л о ж е њ е

           
     Инвеститор "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд, РЈ Електродистрибуција
Јагодина, ул. 7. Јула бр. 62, МБ 07005466, ПИБ 100001378, и финансијер Машојевић Божо из
Јагодине, Браће Дирак 50 Л2/8, ЈМБГ 0801962722221, обратили су се преко пуномоћника
Петровић Зорана из Јагодине дана 06.02.2023. године захтевом у форми електронског
документа за измену решења о одобрењу за изградњу, и исти је заведен под бројем ROP-
JAG-33591-ISAWA-4/2023.

Уз захтев из става 1. инвеститор је приложио:

1) доказ о уплати административне таксе за издавање грађевинске дозволе, достављен у
форми електронског документа, потписан квалификованим електронским сертификатом,

2) доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање грађевинске дозволе,
достављен у форми електронског документа, потписан квалификованим електронским
сертификатом,

3) идејни пројекат број 09/12-2022 од децембра 2022. године, достављен у форми
електронског документа у pdf и dwg формату, потписан квалификованим електронским
сертификатом,

4) услове за пројектовање Оператера дистрибутивног система "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА"
д.о.о. Београд, Београд – Огранак Eлектродистрибуције Јагодина број 8ф.1.1.0.-
Д.09.05.-490863-22 од 14.11.2022. године, достављене у форми електронског документа,
потписане квалификованим електронским сертификатом,

5) уговор регулисању обавеза инвеститор – финансијер између "Електродистрибуције
Србије" доо Београд Огранак Електродистрибуција Јагодина (инвеститора) и Машојевић
Боже из Јагодине (финансијер) број 8ф.1.1.0.-Д.09.05.-89554-22 од 03.03.2022. године,
достављен у форми електронског документа у pdf формату, потписан квалификованим
електронским сертификатом,

6) пуномоћје за подношење захтева, достављено у форми електронског документа,
потписано квалификованим електронским сертификатом.

По пријему захтева, констатовано је да су испуњени формални услови за даље поступање по
захтеву прописани Законом о планирању и изградњи и Правилником о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'' бр. 68/19).

У поступку измене решења о одобрењу за изградњу утврђено је следеће:



Решењем о одобрењу за изградњу број ROP-JAG-33591-ISAW-2/2022 интерни број 351-
798/145/2022-04 од 26.12.2022. године одобрено је да Машојевић Божо из Јагодине, Браће
Дирак 50 Л2/8, ЈМБГ 0801962722221, изведе радове на изградњи трасе прикључка на НН
мрежу надграђеног спрата изнад улаза број 3 и улаза број 4 колективног стамбеног објекта
означеног бројем 8 на кп. бр. 3514/1 КО Јагодина, дуж кп. бр. 3514/1 КО Јагодина.

Уговором регулисању обавеза инвеститор – финансијер између "Електродистрибуције
Србије" доо Београд Огранак Електродистрибуција Јагодина (инвеститора) и Машојевић
Боже из Јагодине (финансијер) број 8ф.1.1.0.-Д.09.05.-89554-22 од 03.03.2022. године,
утврђено је да се "Електродистрибуције Србије" доо Београд Огранак Електродистрибуција
Јагодина декларише као инвеститор радова који су предмет решења, а Машојевић Боже из
Јагодине као финансијер, као и међусобна права и обавезе.

Како је инвеститор уз захтев за измену решења о одобрењу за изградњу поднео сву потребну
документацију из члана 141. Закона о планирању и иградњи, то је решено као у диспозитиву.
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се изјавити жалба у форми електронског документа у
pdf формату кроз Централни информациони систем за електронско поступање, у року од 8 дана од
дана пријема истог, преко ове Градске управе Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре РС - Шумадијски управни округ Крагујевац. Жалба се таксира са 490,00 динара
административне таксе на жиро-рачун број 840-742221843-57 позив на број 97 04-096, прималац
Буџет Републике Србије.

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
- Подносиоцу захтева,
- Грађевинској инспекцији,
- Имаоцима јавних овлашћења
надлежним за прикључење објекта на
инфраструктурну мрежу
- Архиви.

 

  Поступак води,                                                                     НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,
Мирослав Вулић                                                                     Љиљана Стојановић, диа


