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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 новом, усаглашеном захтеву 
Тадић Милене из  Ваљева, преко пуномоћника СГЗР „Биминг“ Мионица, за издавање решења 
о одобрењу  извођења радова на инвестиционом одржавању објекта, 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 Тадић Милени из Ваљева, ЈМБГ: 1906958775019, са станом у улици 
Вишеградска бр. 44, извођење радова на инвестиционом одржавању стамбеног објекта 
(замена дотрајалих елемената на објекту: црепа, летве, унутрашње и спољашње 
столарије, хоризонталних и вертикалних олука, подова, опшивке димњака, као и фарбање 
фасаде), категорија објекта А, класификациони број 111011, на кат. парц. бр. 6473/3 КО 
Ваљево у Ваљеву ул. Вука Караџића бр.26/а, габарит: постојећи, спратности: Су+Пр+Пк,   
предрачунске вредности радова: 741.100,00 динара.  
  
Технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању објекта, 
на основу кога се издаје ово одобрење, саставни је део   решења. 

 
Технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању објекта 
урађен од СГЗР „Биминг“ Мионица, овлашћеног пројектанта Момира Ранковића, 
дипл.инг.грађ.  лиценца бр. 310 5650 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 
 

Тадић Милена из Ваљева, преко пуномоћника СГЗР „Биминг“ Мионица, дана  10.05.2016. 

године,  преко ЦИС - АПР, поднела је овом органу нови, усаглашени захтев за издавање 
решења о одобрењу за извођење  радова на инвестиционом одржавању стамбеног 

објекта наведеног у диспозитиву овог решења, након што је закључком овог органа бр. 
ROP-VAL-7581-ISAW-1/2016 од 04.05.2016. године, одбачен захтев за издавање 
решења за предметне радове, због неиспуњавања формалних услова. 
 



Подносилац захтева је 10.05.2016. год.,  у року утврђеном  чл. 8ђ. Закона поступио по 
примедбама, односно,  доставио је доказ о уплати републичке административне таксе, у 
складу са тар.бр. 1. и 165. Закона о републичким административним таксама („Сл.гласник 
РС“, бр. 43/2003, 51/2003-испр., 61/2005, 101/2005-др. Закон, 5/2009, 50/2011, 70/2011-
усклађени дин.изн., 55/2012-усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013-усклађени дин.изн., 
65/2013-др. Закон и 57/2014-усклађени дин.изн.,45/2015-усклађен дин изн., 83/2015 и 
112/2015) у износу од 685,00 динара. 
 
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, лист 
непокретности број 14822 КО Ваљево и копију плана од 6.04.2016. год. пуномоћје за  
заступање подносиоца захтева од стране  пројектанта, сагласност  сувласника  оверене 
код јавног бележника бр. УОП: 2125-2016 од 15.04.2016. год.  и технички опис и попис 
радова за извођење радова на инвестиционом одржавању објекта урађен од СГР „Биминг“ 
Мионица, од овлашћеног пројектанта Момира Ранковића, дипл.инг.грађ. лиценца бр. 310 
5650 03. 
 

Како је инвеститор уз захтев за  доношење решења о одобрењу извођења радова  на 
инвестиционом одржавању стамбеног објекта, 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-7581-ISAWHA-2/2016 број 
351-339/2016-07, дана 11.05.2016. год. 

 

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