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Град Ваљево 

Градска управа за локални развој, привреду, 
урбанизам и комуналне послове 

Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
саобраћај и заштиту животне средине 

Одсек за урбанизам и саобраћај 
Број: ROP-VAL-23779-LOC-1/2016 

Интерни број:  350 - 350/16 - 07 
Датум: 06. 10. 2016 године. 

 

 
Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове, Одељење за урбанизам, 
грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, поступајући по захтеву  Стевановић Бранислава из 
Ваљева, Косјерићка бр 24, за издавање локацијских услова, на основу члана 53а Закона о планирању и 
изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10 – ус, 24/11, 121/12, 42/13 – ус, 50/13 – ус, 132/2014 и 145/14)  
и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, 
бр.113/15),  издаје 

 
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

којима се утврђује да на предметној парцели није могућа изградња у складу са поднетим захтевом  
 
 
1) број катастарске парцеле: 11765 КО Ваљево 

2) површина катастарске парцеле: 00.08.07 ха 

3) класа и намена објекта:  111011 – стамбена зграда  

4) бруто површина објекта за који се издају услови:  227м2 

5) правила уређења и грађења: 
На основу  Просторног плана града Ваљева (сл. гласник Општине бр. 3/13) предметна парцела се 
налази у зони: – изграђени простор насеља 
 

 

У складу са техничким условима које је издао Оператор дистрибутивног система „ЕПС 
Дистрибуција“ д.о.о. Београд - Огранак Електродистрибуција Ваљево под бројем  ROP-VAL-23779-
LOC-1-HPAP-3/2016 (интерни број 02/2533/127/2016) на предметној парцели није могућа 
изградња у складу са поднетим захтевом јер је Идејним решењем планирана изградња објекта 
у заштитном појасу далековода високог напона 110 Kv.  

 
Према Закону о енергетици ( „Слижбени гласник РС“ бр. 145/14) чл. 218. не могу се градити објекти у 
заштитном појасу,изнад, испод или поред ел.енергетских објеката.  
Заштитни појас за надземне електроенергетске водове напонског нивоа 110 кВ, са обе стране вода од 
крајњег фазног проводника, има ширину од 25 м. 
 
 

На издате локацијске услове подносилац захтева може поднети приговор у року од три дана од дана 
њиховог достављања, преко надлежног органа, градском већу.  

Надлежни орган одлучује о приговору у року од 30 дана од дана његовог подношења. 
 

 

обрадио: 
Виши сарадник Одељења за урбанизам,  

грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине 
иг. Севић Предраг 

 

  
По овлашћењу начелника ГУ  

ШЕФ 
 Одсека за урбанизам и саобраћај 

Светислав Петровић дипл. инж. саоб 
 

 


