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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 ЕПС дистрибуција доо 
Београд , огранак Електродострибуција  Ваљево за издавање решења о одобрењу  извођења 
радова , на основу члана 145. Закона о планирању и изградњи  (“Сл. гл. 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 и 145/14), чл. 29. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. Гл. РС“ 
бр. 113/15) и чл.192.  ЗУП-а («Сл.лист СРЈ», бр. 33/97 и 31/01) и (“Сл.  гл. РС” број 30/10 и 
18/16),  доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
ОДОБРАВА СЕ ЕПС дистрибуција д.о.о Београд, огранак Електродострибуција  Ваљево, 
са седиштем у ул. Сувоборска бр.9, извођење радова на изградњи кабловског вода 1 КВ од 
ТС 10/04 КВ „Обилазни пут 4“ до КПК „Lider trade marketing“, на кат. парц. бр. 9187/4 КО 
Ваљево и 9185/2 КО Ваљево, објекат Г, класификациона ознака 222410,  предрачунске 
вредности радова: 369.930,00 динара.  
  
Идејни пројекат за извођење радова на изградњи кабловског вода 1 КВ од ТС 10/04 КВ 
„Обилазни пут 4“ до КПК „Lider trade marketing“,  на основу кога се издаје ово одобрење, 
саставни је део   решења. 

 
Идејни пројекат за извођење радова на  изградњи кабловског вода 1 КВ од ТС 10/04 КВ 
„Обилазни пут 4“ до КПК „Lider trade marketing“,  урађен од  ПЦ ТЕЛ д.о.о. Крчмар, урађен 
од овлашћеног пројектанта Никола Крљановић дипл.инг.ел.  лиценца бр. 350 Л152 12. 
 
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 
 

 ЕПС дистрибуција д.о.о Београд ,огранак Електродострибуција  Ваљева  дана 21.06.2017. 
год.  преко ЦИС - АПР, поднела је захтев  за издавање решења о одобрењу за извођење  
радова на  изградњи кабловског вода 1 КВ од ТС 10/04 КВ „Обилазни пут 4“ до КПК „Lider 
trade marketing“, наведеног у диспозитиву овог решења. 
 
 
Уз захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова, инвеститор је приложио:  
доказ о уплати накнаде стварних трошкова надлежном органу – Градској управи Ваљево, 



доказ о уплати накнаде за ЦЕОП и доказ о уплати накнаде за републичку таксу, идејни 
пројекат урађен од ПЦ ТЕЛ д.о.о. Крчмар,  сагласност  Штампарије „Ваљевац“ д.о.о. 
Ваљево, оверене код Јавног бележника УОП бр. 3685/2017 од 1.06.2017. године,  
сагласност  Фонда за развој РС  бр. 02-1103 од 7.04.2017. године,  оверене код Јавног 
бележника УОП 318/17 од 11.04.2017. године, сагласност   Нове Агробанке АД Београд  у 
стечају бр. 662-42 од 17.05.2017. године,  сагласност  Светлане Поповић  оверене код 
Јавног  бележника ОУП 318/2017 од 11.04.2017. године  и решење  Министарства 
финансија Пореске управе – филијала Ваљево  бр. 433-00507/2013–30-51-507-4 од 
10.07.2017. године, уговор  о изградњи прикључка на дистрибутивни систем електричне 
енергије бр. 8Н.1.1.д.09.04-48239/1 од 23.02.2017. год.  
 

Како је инвеститор уз захтев за  доношење решења о одобрењу извођења радова  на 
изградњи кабловског вода 1 КВ од ТС 10/04 КВ „Обилазни пут 4“ до КПК „Lider trade 

marketing“, поднео сву потребну документацију из члана 145. ст. 2. Закона о планирању 
и изградњи («Сл.гласник РС», 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-7709-ISAWHA-
4/2017 број 351-2594/2017-07, дана  13.07.2017.год. 
 

 
  
Обрађивач: 
САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК 
         за послове грађевинарства 
       Андријана Вукићевић-Јевтић 
 
 
                                                                                                                  НАЧЕЛНИК 
                                                                                     Одељења за урбанизам, грађевинарство,  
                                                                                        саобраћај и заштиту животне средине 
                                                                                                 Катарина Новаковић,  д.и.а. 
                                                                                               

 
 


