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Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове града Ваљева, Одељење 
за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине поступајући по захтеву  Перић 
Љиљане са адресом становања Жабари, за измену локацијских услова на основу члана  57  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 члана 15. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем ("Службени гласник РС", бр. 113/2015 и 96/2016) издаје  

 

ИЗМЕЊЕНЕ  ЛОКАЦИЈСКЕ  УСЛОВЕ 
за изградњу помоћног бунара са црпном станицом 

 
Издати Локацијски услови број Број: ROP-VAL-25527-LOCH-2/2016, Интерни број: 350-377/2016-07 од  
14.12.2016. године  се мењају у делу  6.5) Услови за пројектовање и прикључење на дистрибутивни 
систем електричне енергије  тако да измењени услови гласе: 
 

6.5. Услови за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије: према условима 
број 02/1320/25/2017 од 14. 03. 2017. године које је издао Оператор дистрибутивног система 
“ЕПС дистрибуција” д.о.о. Београд, ОДС Огранак Ваљево: Не постоје Технички услови за 
прикључење објекта на ДЕЕС. Да би се објекат прикључио на ДЕЕС потребно је закључење 
посебног уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре са ИЈО. 

  

НАПОМЕНА: Технички услови за пројектовање и прикључење на дистрибутивни систем електричне 
енергије број 02/1320/25/2017 од 14. 03. 2017. постају саставни део издатих Локацијских улова број 
ROP-VAL-25527-LOCH-2/2016, Интерни број: 350-377/2016-07 од  14.12.2016. године, док сви остали 
делови остају неизмењени. 

 

Инвеститор,  Перић Љиљана из Жабара,  је поднела преко пуномоћника захтев за измену издатих 
локацијских услова  ROP-VAL-25527-LOCH-2/2016, Интерни број: 350-377/2016-07 од  14.12.2016.  и то  
Услова за пројектовање и прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије. Као разлог је навео 
да се током пројектовања и извођења радова појавила потреба за већом инсталисаном и вршном снагом 
од оне која је тражена и одобрена претходним условима. Измењени технички услови су прибављени од 
надлежног јавног предузећа у поступку обједињене процедуре. 

 

На измену локацијских услова подносилац захтева може поднети приговор у року од три радна 
дана од дана њиховог достављања, преко надлежног органа,  градском већу.  

Градско веће 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 

 НАЧЕЛНИК 

Одељења за урбанизам, грађевинарство, 

саобраћај и  заштиту животне средине 

Катарина Новаковић  д.и.а. 

 

 


