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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 Привредног друштва за дистрибуцију 
електричне енергије «Електросрбија» д.о.о. Краљево, Електродистрибуција «Ваљево» Ваљево, за 
измену правоснажног решења на основу члана 255. 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 
 
МЕЊА СЕ  став 1. диспозитива правоснажног решења о одобрењу за извођење радова Градске 
управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Ваљево, Одељења за 
урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, Одсека за грађевинарство и 
заштиту животне средине, број 351-391/16-07 од 30.05.2016 год. тако да гласи:  
 

 
ОДОБРАВА СЕ, Привредном друштву за дистрибуцију електричне енергије «Електросрбија» 
д.о.о. Краљево, Електродистрибуција «Ваљево» Ваљево, са пословним седиштем у ул. 
Сувоборска бр.9, ПИБ 100001378 извођење радова на изградњи стубне трафостанице10/0.42 
кV 100кVA „В.Лозница 6“ - Потес, на кат. парц. бр. 1383/1 КО Лозница у Лозници и дoградња 
изолованог надземног средњенапонског вода 10 кV на постојећим бетонским стубовима 
нисконапонске мреже. Будући објекат имаће  категорију Г и класификациони број 222410 
предрачунске вредности радова: 2.973.702,00 динара.  
 
Остали делови  диспозитива решења остају непромењени. 
  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Овом органу је дана  14.07.2016. године,  преко ЦИС - АПР, поднет захтев  за измену решења о 
одобрењу за извођење  радова ове управе број 351-391/16-07 од 30.05.2016 год. 
 
По проведеном поступку утврђено је следеће чињенично стање: 
 
Увидом у поднету пријаву и пројектну документацију изведеног стања утврђено је да је у решењу о 
одобрењу извођења радова погрешно унета врста радова , те да се за исти може урадити измена 

решења о одобрењу извођења радова.  
 
Чл. 255. ЗУП-а («Сл.лист СРЈ», бр. 33/97), прописано је да (1) Ако је правоснажним решењем 
странка стекла неко право а орган који је донео решење сматра да је у том решењу неправилно 
примењен материјални закон може решење укинути или изменити ради његовог усклађивања са 
законом само ако странка која је на основу тог решења стекла право на то пристане и ако се тиме 



не вређа право трећег лица. Пристанак странке је обавезан и за измену на штету странке 
правоснажног решења којим је странки одређена обавеза. (2) Под условима из става 1 овог члана, 
а по захтеву странке, може се укинуту или изменити и правоснажно решење које је неповољно по 
странку. Ако орган нађе да нема потребе да се решење укине или измени, дужан је да о томе 
обавести странку. (3) Решење из ст.1 и 2 овог члана има правно дејство само убудуће. (4) Решење 
из ст.1 и 2 овог члана доноси првостепени орган који је донео решење, а другостепени орган само 
кад је својим решењем одлучио о управној ствари. Ако је тај орган укинут или престао бити 
надлежан у управној ствари о којој се ради, решење доноси орган који је за ту управну ствар 
надлежан у време доношења решења. (5) Жалба против новог решења донесеног на основу овог 
члана допуштена је само ако је то решењ донео првостепени орга. Ако је решење донео 
другостепени орган, односно ако је решење првостепеног органа коначно, против тог решења 
може се покренути управни спор. 

  
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, под бр. 351-771/16-07 од 
19.07.2016.године ROP-VAL-8493-ISAWНА-3/2016 
  
Обрађивач: 
САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК 
         за послове грађевинарства 
               Славица Пантић 
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