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ТрафоТрафо станицастаница ТСТС 110110кВкВ БЛОКБЛОК 32 32 НовиНови БеоградБеоград

�� ПредметПредмет поступкапоступка
� Понављање управног поступка доношења Решења о

локацијској дозволи број 350-01-01184/2011-07 од
5.12.2012. године Министарства градевинсрства и
урбанизма РС;

� Понављање управног поступка доношења Решења о
грађевинској дозволи број 351-03-00089/2014-02 од
12.6.2014. године Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре;

� Захтев: 

� Закључак о дозволи понављања поступка

� Поништај решења

� Одбијање захтева инвеститора за издавање решења о
грађевинској дозволи

� Одлагање извршења решења (члан 250 ст.1. ЗОУП)



РазлозиРазлози заза покретањепокретање управногуправног

спораспора ((чланчлан 24. 24. ЗУСЗУС))
�� 1) 1) уу актуакту нијеније уопштеуопште илиили нијеније правилноправилно

примењенпримењен законзакон, , другидруги прописпропис илиили општиопшти актакт;;

�� 2) 2) јеје актакт донеодонео ненадлежниненадлежни органорган;;

�� 3) 3) уу поступкупоступку доношењадоношења актаакта нијеније поступљенопоступљено
попо правилимаправилима поступкапоступка;;

�� 4) 4) јеје чињеничночињенично стањестање непотпунонепотпуно илиили нетачнонетачно
утврђеноутврђено илиили акоако јеје изиз утврђенихутврђених чињеницачињеница
изведенизведен неправиланнеправилан закључакзакључак уу погледупогледу
чињеничногчињеничног стањастања;;

�� 5) 5) јеје уу актуакту којикоји јеје донетдонет попо слободнојслободној оцениоцени, , органорган
прекорачиопрекорачио границегранице законскогзаконског овлашћењаовлашћења илиили акоако
такавтакав актакт нијеније донетдонет уу складускладу саса циљемциљем уу којемкојем јеје
овлашћењеовлашћење датодато..



СтраначкаСтраначка способностспособност предлагачапредлагача

�� ТСТС 110110кВкВ-- стационарнистационарни изворизвор нејонизујућегнејонизујућег зрачењазрачења нана међимеђи
парцелепарцеле предлагачапредлагача;;

�� ВласнициВласници непокретностинепокретности уу зонизони повећанеповећане осетљивостиосетљивости;;

�� КапацитетКапацитет странкестранке ((чланчлан 39 39 ЗОУПЗОУП))--

�� странкастранка саса супротнимсупротним интересоминтересом уу управномуправном поступкупоступку

�� ИнтересИнтерес заштитезаштите личнихличних ии имовинскихимовинских праваправа ии правнихправних
интересаинтереса

� Правни основ: 
� Члан 239. ст.1. тач. 1. ЗОУП: Разлози који се истичу су такве

природе да- да су истицани и употребљни у првостпеном
поступку- су могли довести до друкчијег решења предметне
управне ствари

� Члан 239. ст.1. тач. 9. ЗОУП: јер подносиоцима предлога
није била дата могућност да, као странка, учествују у
првостепеном управном поступку.



ЧињеничноЧињенично стањестање

�� ППредлагачиредлагачи сусу власницивласници становастанова уу нана катастарскојкатастарској
парцелипарцели брбр. 1172/17 . 1172/17 КОКО

�� ИнвеститорИнвеститор изводиизводи радоверадове нана изградњиизградњи ТСТС 110/10 kV 110/10 kV 
БеоградБеоград 4141--БлокБлок 32 32 НовиНови БеоградБеоград, , нана основуоснову
грађевинскеграђевинске дозволедозволе одод 12.6.2014. 12.6.2014. годинегодине ии
локацијскелокацијске дозволедозволе одод 5.12.2012. 5.12.2012. годинегодине;;

�� ПредлагачимаПредлагачима јеје увидувид уу списесписе предметапредмета омогућеномогућен
18.12.2014. 18.12.2014. годинегодине

�� ПредлогПредлог заза понављањепонављање поступкапоступка поднетподнет 30.12.2014. 30.12.2014. 
годинегодине



РазлозиРазлози заза понављањепонављање поступкапоступка
�� ПропуштањеПропуштање применепримене ЗаконаЗакона оо заштитизаштити одод

нејонизујућегнејонизујућег зрачењазрачења
�� ОрганОрган управеуправе приликомприликом доношењадоношења решењарешења уопштеуопште

нијеније утврдиоутврдио дада сесе парцелапарцела инвеститораинвеститора граничиграничи
саса зономзоном становањастановања (24(24--часовногчасовног боравкаборавка))

�� УУ пројектнојпројектној документацијидокументацији неманема резиденцијалнерезиденцијалне
зонезоне-- зонезоне повећаногповећаног утицајаутицаја ((члчл 2 2 стст. 1. . 1. тачтач. 5. . 5. 
правилникаправилника))

�� НисуНису испоштованииспоштовани условиуслови ии меремере заштитезаштите животнеживотне
срединесредине саса захтевомзахтевом дада сесе извршиизврши прорачунпрорачун зонезоне
утицајаутицаја ТСТС

�� НијеНије спроведенспроведен поступакпоступак утврђивањаутврђивања постојањапостојања
извораизвора нејонизујућегнејонизујућег зрачењазрачења одод посебногпосебног
интересаинтереса

�� НисуНису спроведениспроведени прорачунипрорачуни зонезоне утицајаутицаја однодн. . 
прорачунипрорачуни стручнустручну оценуоцену оптерећењаоптерећења ((члчл.2 .2 
оправилникаоправилника))



КршењеКршење урбанистичкихурбанистичких прописапрописа

�� КатастарскаКатастарска парцелапарцела 1172/11 1172/11 КОКО НовиНови
БеоградБеоград нијеније формиранаформирана каокао грађевинскаграђевинска
парцелапарцела
�� НијеНије траженатражена сагласностсагласност сукорисникасукорисника

парцелепарцеле-- приватногприватног лицалица
�� ДозволаДозвола издатаиздата супротносупротно наменинамени парцелепарцеле попо

ГУПГУП--уу заза ГрадГрад БеоградБеоград
�� УУ ситуациономситуационом плануплану ““избрисанаизбрисана”” суседнасуседна

парцелапарцела саса стамбенимстамбеним блокомблоком уу зонизони
повећанеповећане осетљивостиосетљивости-- фикцијафикција непостојањанепостојања
стамбенестамбене зградезграде



ТокТок поступкапоступка
�� ПредлогПредлог заза понавањепонавање поступкапоступка ОДБАЧЕНОДБАЧЕН каокао

поднетподнет одод НЕОВЛАШЋЕНОГНЕОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦАЛИЦА-- РешењеРешење
МинистарстваМинистарства грађвинарстваграђвинарства одод 25.3.2015. 25.3.2015. 
годинегодине
�� ОбразложењеОбразложење: : 

� јер су предлагачи власници објеката на суседној
парцели и не располажу било каквим правима на
парцели на којој се гради ТС

� евентуална угроженост личних и имовинских
права предлагача због штетних утицаја објекта за
који је издата дозвола за градњу а који
представља извор нејонизујућег зрачења, није од
утицаја на решавање по поднетом предлогу, из
„разлога“ што је издавању грађевинске дозволе
претходило издавање локацијске дозволе, израда
урбанистичког пројекта и доношење ГП Београда?!



ТужбаТужба уу управномуправном споруспору

�� ОсновОснов: : ЧланЧлан 24. 24. стст. 1. . 1. тачтач. 1, 3. . 1, 3. ии 4. 4. ЗУСЗУС

�� ЧињеничниЧињенични разлозиразлози: : 

�� образложењеобразложење закључказакључка нејаснонејасно, , лишенолишено разлогаразлога оо
одлучнимодлучним чињеницамачињеницама, , позивапозива нана релевантнорелевантно
материјалноматеријално ии процеснопроцесно правоправо одод значајазначаја заза статусстатус
подносиоцаподносиоца предлогапредлога каокао странкестранке уу поступкупоступку ии каокао
таквотакво нене садржисадржи обавезнеобавезне елементеелементе образложењаобразложења
управногуправног актаакта уу материјалномматеријалном смислусмислу изиз чланачлана
199. 199. стст.2. .2. ЗОУПЗОУП. . 

�� нене садржисадржи одлучнеодлучне чињеницечињенице оо разлогуразлогу заза одбачајодбачај
захтевазахтева уу контекстуконтексту истакнутихистакнутих основаоснова заза
понављањепонављање поступкапоступка садржанихсадржаних уу одредбиодредби чланачлана
239. 239. стст.1. .1. тачтач. 1. . 1. ии 9. 9. ЗОУПЗОУП збогзбог чегачега сесе нене можеможе
нини испитатииспитати. . 



РазлозиРазлози основаностиоснованости захтевазахтева

�� ПравниПравни интересинтерес дада захтевомзахтевом тражетраже поништајпоништај
ЛокацијскеЛокацијске дозволедозволе ии РешењаРешења оо грађевинскојграђевинској
дозволидозволи

�� ПравниПравни интересинтерес дада нене дођедође додо незаконитенезаконите изградњеизградње
енергетскогенергетског објектаобјекта-- свесве уу смислусмислу чланачлана 39 39 ЗОУПЗОУП

�� ПравноПравно нана заштитузаштиту ПраваПрава нана поштовањепоштовање приватногприватног ии
породичногпородичног животаживота изиз чланачлана 8. 8. ЕвропскеЕвропске конвенцијеконвенције
заза заштитузаштиту људскихљудских праваправа ии основнихосновних слободаслобода-- правоправо
„„свакогсваког““ нана поштовањепоштовање свогсвог домадома, , приватногприватног ии
породичногпородичног животаживота, , припри чемучему сесе овоово правоправо односиодноси ии
нана обавезуобавезу „„јавнејавне властивласти““ дада сесе нене мешамеша уу вршењевршење
овихових праваправа „„осимосим акоако нијеније уу складускладу саса закономзаконом““. . 



РазвојРазвој догађајадогађаја

�� ИнспекцијскиИнспекцијски надзорнадзор УправнеУправне инспекцијеинспекције::
�� ЗаписникЗаписник ии решењерешење РепубличкогРепубличког урбанистичкогурбанистичког инспектораинспектора

одод 11.2.2015. 11.2.2015. годинегодине-- налогналог органуоргану дада поништипоништи урбанистичкиурбанистички
пројекатпројекат

�� ЗаписникЗаписник ии решењерешење РепубличкогРепубличког урбанистичкогурбанистичког инспектораинспектора
одод 09.2.2015. 09.2.2015. годинегодине-- налогналог органуоргану дада поништипоништи ЛокацијскуЛокацијску
дозволудозволу

�� ЖалбаЖалба ЕДБЕДБ противпротив наведенихнаведених решењарешења

�� ЗакључакЗакључак ВладеВладе РСРС –– АдминистративнаАдминистративна комисијакомисија одод
23. 7. 2015. 23. 7. 2015. годинегодине-- ОДБАЦУЈУОДБАЦУЈУ СЕСЕ ЖАЛБЕЖАЛБЕ ЕДБЕДБ, , каокао
недопуштененедопуштене

�� ТужбаТужба ЕДБЕДБ управномуправном судусуду одод 23.9.2015. 23.9.2015. годинегодине



РазвојРазвој догађајадогађаја

�� ЗахтевиЗахтеви предлагачапредлагача заза поништајпоништај
урбанистичкогурбанистичког пројектапројекта ии локацијскелокацијске дозволедозволе--
последицапоследица: : обавезанобавезан поништајпоништај грађевинскеграђевинске
дозволедозволе
�� СекретаријатСекретаријат заза урбанизамурбанизам ГрадаГрада БеоградаБеограда ии

МинистарствоМинистарство грађевинарстваграђевинарства одбијаодбија дада
поступипоступи попо наредбинаредби РепубличкеРепубличке урбанистичкеурбанистичке
инспекцијеинспекције
�� ... ... ДокДок другостенидругостени органорган нене реширеши попо жалбижалби ЕДБЕДБ

((жалбажалба нене задржавазадржава извршењеизвршење решењарешења; ; узуз тото јеје ии
недозвољенанедозвољена););

�� ... ... ДокДок сесе нене окончаоконча управниуправни спорспор ((управниуправни спорспор
нене задржавазадржава извршењеизвршење коначногконачног управногуправног актаакта))



ОценаОцена поступањапоступања надлежнихнадлежних

органаоргана управеуправе

�� ОсновОснов сумњесумње уу извршењеизвршење кривичногкривичног деладела: : 
злоупотребазлоупотреба службеногслужбеног положајаположаја уу
саизвршилаштвусаизвршилаштву подстрекавањемподстрекавањем нана
извршењеизвршење кривичногкривичног деладела; ; НесавестанНесавестан радрад уу
службислужби уу подстрекавањуподстрекавању......

�� ДисциплинскаДисциплинска одговорностодговорност непосреднихнепосредних
извршилацаизвршилаца

�� РазлогРазлог опструкцијеопструкције: : политичкиполитички притисципритисци ии
наредбенаредбе уу циљуциљу помоћипомоћи ЕДБЕДБ; ; политичкиполитички
притисакпритисак ии утицајутицај нана тужилаштвотужилаштво;;

�� ЗакључакЗакључак: : супрематијасупрематија политикеполитике наднад правомправом


