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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),  
доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
ОДОБРАВА СЕ ЕПС дистрибуција доо Београд ,огранак Електродострибуција  Ваљево, са 
седиштем у ул. Сувоборска бр.9, извођење радова на изградњи стубне ТС 10/0.42kV 100 
кVА „Попучке 24“ – „Чубровићи“, на кат. парцели бр. 1919 КО Попучке и доградњи  
изолованог надземног  средње напонског вода 10 КV за  SBTS 10/0.42kV „Попучке 24“ по 
постојећим  н.н. стубовима  у Попучкама на кат. парц. бр. 1664/2, 2764, 1995, 1993, 1992, 
1983, 1982, 1976/2, 1976/1, 1975, 1974, 1972, 1969,  1953 и 1919 све КО Попучке, објекат Г, 
класификациона ознака 222410,  предрачунске вредности радова: 1.269.571,00 динара.  
  
Идејни пројекат за извођење радова на изградњи стубне TS и доградњи изолованог 
надземног  средњенапонског вода, на основу кога се издаје ово одобрење, саставни је део   
решења. 

 
Идејни пројекат за извођење радова на изградњи стубне TS и  оградњи изолованог 
надземног  средњенапонског вода, урађен од ПП „Електропројект“ доо Суботица, 
овлашћеног пројектанта Соња Филиповић дипл.инг.ел.  лиценца бр. 350 1080 03. 
 
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 доо Београд ,огранак Електродострибуција  Ваљева  дана  26.05.2016. 
године,  преко ЦИС - АПР, поднела је захтев  за издавање решења о одобрењу за звођење  
радова на изградњи  стубне TS 10/04 kVA и доградњи изолованог надземног  
средњенапонског вода, 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 ПП “Електропројект“ доо Ваљево, препис листа непокретности бр.241 
КО Попучке, копију плана РГЗ од  24.06.2016. год.,Уговор о заснивању службености оверен 
код Јавног бележника ОПУ 47-2016 од 27.01.2016.год. и изјава о сагласности сувласника  
бр. 8н.1.2.о.д.09.04-253571/1 од 16.08.2016. год.  
 

Како је инвеститор уз захтев за  доношење решења о одобрењу извођења радова  на 
изградњи стубне TS 10/04 ква и доградњи излованог надземног средњенапонског  
кабловског вода, 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 450,00 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-VAL25926-ISAW-1/2016 број 351-
1119/2016-07, дана 10.10.2016. год. 
 

 
  
Обрађивач: 
САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК 
         за послове грађевинарства 
       Андријана Вукићевић-Јевтић 
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