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Градска  управа  за  локални  развој,  привреду,  урбанизам  и  комуналне  послове  Ваљево,
Одељење за урбанизам,  грађевинарство,  саобраћај  и заштиту животне средине,  Одсек за
грађевинарство  и  заштиту  животне  средине,  решавајући  по  захтеву Оператора
дистрибутивног  система  „ЕПС  Дистрибуција“  д.о.о.  Београд  Огранак  Електродистрибуција
Ваљево из Ваљева и финансијера предузећа «Градња Бетон Инг» д.о.о. за издавање решења
о одобрењу  извођења радова на постављању кабловског вода у рову, на основу члана 145.
Закона о планирању и изградњи  («Службени гласник Републике Србије» број 72/09,  81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,132/14 и 145/14),  члана 29.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем («Службени
гласник Републике Србије» број  113/15)  и  члана 136.  Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник Републике Србије“ број 18/2016) и овлашћењу начелника Градске управе
број 112-97/15-01/2 од 23.11.2015. доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

1.  ОДОБРАВА  СЕ  Оператору дистрибутивног  система  „ЕПС  Дистрибуција“  д.о.о.  Београд
Огранак Електродистрибуција Ваљево из  Ваљева са седиштем у Сувоборској улици број 9,
матични број 077005466 и финансијеру привредном друштву «Градња Бетон Инг» д.о.о. из
Ваљева извођење радова на постављању кабловског вода у рову 1kV од трафостанице 10/0,4
kV „Синђелића блок” до КПК на објекту „Градња Бетон инг“, Железничка бб, на катастарској
парцели 6541 КО Ваљево, преко катастарских парцела број 6678, 6682 и 6858 КО Ваљево,
предрачунске вредности радова 634.830,0 динара. 

2. Саставни део овог решења је Идејни пројекат постављања кабловског вода у рову израђен
од  пројектног  бироа  «Елби»  д.о.о.  из  Ваљева,  одговорни  пројектант  Живорад  Цветковић,
дипломирани инжењер електротехнике, лиценца број 350-E 45507.

3. Инвеститор је дужан да  овом органу пријави почетак радова  из става 1. овог решења 8
дана пре почетка  извођења радова.

О б р а з л о ж е њ е

Овом органу је дана  26.6.2017. године,  преко ЦИС-АПР, поднет захтев  за издавање решења
о одобрењу за извођење  радова постављање кабловског вода у ров, до катастарске парцеле
број 6541 КО Ваљево у Ваљеву. 

Подносилац  захтева  је  доставио: доказ  о  уплати  накнаде   за  ЦЕОП,  доказ  о  уплати
републичке административне таксе и накнаде за рад органа града Ваљева и идејни пројеката,
изводе из преписа листа непокретности, изјаве власника катастарских парцела о сагласности.

Поступајући по поднетом захтеву утврђено су Радови у планирани пројектном документацијом
у складу са Планом генералне регулације Центар («Службени гласник Града Ваљева, 9/14).



За ове радове, на основу члана 145 Закона није потребно прибављати грађевинску дозволу.
Садржај и врста приложене пројектне документације је у складу са Правилником о садржини,
начину и поступку израде и начин вршења техничке контроле техничке документације према
класи и намени објекта («Службени гласник Републике Србије»  број 23/15, 77/15, 58/16 и
92/16).

Увидом у  приложени препис листа непокретности број 2898 КО Ваљево, утврђено је да је
финансијер  уписан  као власник катастарске парцеле број 6541 КО Ваљево; увидом у извод
број 15008 утврђено је да је Град Ваљево уписан као власник катастарских парцела 6678,
6682 КО Ваљево;  увидом у извод  број  10576 утврђено  је  да је  ХК «Крушик»  уписана као
власник катастарске парцеле број 6858 КО Ваљево.

Увидом у акт Града Ваљева, Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске
и инспекцијске послове, Одељење за грађевинску инфраструктуру, Одсек за инфраструктуру
од 26.4.2017.  утврђено је да је Град Ваљево као власник сагласан да се постави кабловски
вод у рову на катастарској парцели 6541 КО Ваљево; Увидом у акт ХК «Крушик» Ваљево под
бројем 20/01590-1577 од 21.6.2017. утврђено је да је власник катастарске парцеле 6858 КО
Ваљево сагласан да се постави кабловски вод у рову.

Надлежни  орган  је  утврдио  да  планирани  радови  не  подлеже  обрачуну  доприноса  за
уређивање грађевинског земљишта у складу са чланом 11. Одлуке о доприносу за уређивање
грађевинског земљишта («Службени гласник Републике Србије» број 2/2015).

Како  је  инвеститор  уз  захтев  за   доношење  решења  о  одобрењу  извођења  радова   на
изградњи објекта,  поднео  сву  потребну  документацију  из  члана  145.  став  2.  Закона  о
планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије», број 72/2009, 81/09 , 24/11,
121/12, 132/14 и 145/14), то је решено као у диспозитиву.
   
На основу изложеног донето је решење као у диспозитиву.

Против овог решења може се изјавити жалба Министарству  грађевинарства,  саобраћаја  и
инфраструктуре РС Београд, 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,
Одсек за грађевинарство и заштиту  животне средине, ROP-VAL-18520-ISAW-1/2017 број: 351-
2607/2017-07 од 5. јул 2017. године.
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