
 
 

 

      РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Град Ваљево 
Градска управа за локални развој, привреду, 
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      Датум: 30.3.2017. године 

  

 

Градска управа за локални развој привреду, урбанизам  и комуналне послове града Ваљева, 
Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, решавајући по 
захтеву ОДС ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд,  Огранак „Електродистрибуција“ Ваљево,  за 
издавање решења о одобрењу  извођења радова на инвестиционом одржавању мреже 
средњенапонскиг надземног вода, на основу члана 29. став 6. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/15), члана 145. став 1.и 6. 
Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник РС», број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14)  
и  члана 192. Закона о општем управном поступку («Сл.лист СРЈ», број 33/97 и 31/01  и «Сл. гл. РС» 
бр. 30/10), доноси  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
ОДБИЈА СЕ захтев ОДС ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд,  Огранак „Електродистрибуција“ 
Ваљево,  за издавање решења о одобрењу  извођења радова на инвестиционом одржавању 
мреже средњенапонскиг надземног вода – као неоснован.  

 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
ОДС ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд,  Огранак „Електродистрибуција“ Ваљево,  поднела је 
захтев за издавање решења о одобрењу  извођења радова на инвестиционом одржавању мреже 
средњенапонскиг надземног вода. 
 
Увидом у преглед комплетног досијеа обједињене процедуре утврђено је да је подносилац захтева 
доставио: доказ о уплати накнаде стварних трошкова надлежном органу – Градској управи Ваљево, 
доказ о уплати накнаде за ЦEOП, доказ о плаћеној републичкој такси, технички опис и попис радова 
урађен од ОДС ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд,  Огранак „Електродистрибуција“ Ваљево, 
употребне дозволе број 351-51/77, 351-804/76, 351-805/76, 351-379/94-03 и 351-46/94-03 и 
грађевинске дозволе 351-146/99-03, 351-137/99-03, 351-144/99-03, 351-309/93-05, 351-321/93-03, 351-
564/02-03, 351-330/00, 351-76/02, 351-325/00, 351-60/06, 351-326/00-03, 351-364/98-03 (привремена) и 
351-95/11-07. Такође је и утврђено да су закључцима од 17.2.2017 и од 7.3.2017год. одбачени 
захтеви инвеститора због непостојања формалних  услова за поступање по захтевима инвеститора. 
 
По спроведеном поступку утврђено је следеће чињенично стање: 
 

- Инвеститор за мрежу средњенапонског надземног вода који је и предмет овог поступка има 
одобрење за употребу само дела мреже док за један део мреже има одобрења за градњу од 
којих је једно привременог карактера. Упоређивањем трасе мреже из техничког описа и 
пописа радова и достављених употребних дозвола утврђено је да инвеститор није доставио 



доказ да на предмету инвестиционог одржавања има одговарајуће право у складу са чланом 
135 Закона о планирању и изградњи.  

 
 
Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и  
инфраструктуре   РС - Колубарски управни округ Ваљево, у року од 8 дана од дана пријема овог 
решења, са таксом од 440,00 динара, а преко овог органа. 
 
Решено у Градској управи за локални развој привреду, урбанизам  и комуналне послове града 
Ваљева, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, број 
ROP- VAL-11581-ISAWНА-3/2017 заводни бр. 351-255/17-07 од 30.3.2017.  године. 
 
 
   Обрађивач: 
   Самостални стручни сарадник 
   за послове грађевинарства 
   Славица Пантић 
                                                                                        
 
                                                                             
                                                                             
 

ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

Шеф одсека за урбанизам и саобраћај 
Светислав Петровић 

 


