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                              ROP-VAL-1300-WA-1/2016 
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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, Одсек за 
грађевинарство и заштиту животне средине, решавајући у обједињеној процедури по пријави 
радова поднетој од Богдановић Горице и Николић Ане, обе из Ваљева, преко пуномоћника 
Ковачевић Слободана из Обреновца,  у поступку издавања потврде пријаве радоваа на основу 
члана 148. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», број 72/09, 81/09, 64/10 , 
24/11,121/12, 98/13,132/14 и 145/14), члана 32. Правилника о  поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем ("Сл. Гласник РС" бр. 113/ 15) и члана 162. Закона о општем 
управном поступку («Сл.лист СРЈ», број 33/97 и 31/01 и „Сл. Гласник РС“ бр. 30/10)), издаје 
 
 

П О Т В Р Д У 
 

 

Потврђује се   инвеститорима Богдановић Горици из Ваљева,  са станом у Насељу Ослободиоци 
Ваљева бр. 16/7, ЈМБГ: 1701955776811 и Николић Ани из Ваљева, са станом у Насељу Милорада 
Павловића бр. 16/1, ЈМБГ: 0605979775015, пријава извођења радова на доградњи вишепородичног 
стамбеног објекта у виду претварања постојећег таванског простора у стамбени простор са две 
стамбене јединице, укупне спратности објекта : По+Пр+3Сп+Пк, на кат. парц. бр. 2823/11 КО Ваљево 
у Ваљеву у ул. Пастерова бр. 37, по издатом решењу о  грађевинској дозволи бр. 351-312/2015-07  од 
29.06.2015. год. и пријем приложене документације. 
 

Уз пријаву радова инвеститор је приложио доказ да је  извршио уплату доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта, једнократно у износу од 282.681,51 динара, као и доказ о плаћеној 
административној такси за подношење пријаве и накнади за централну евиденцију.  
 

Датум почетка извођења радова је 7. 03.2016. год.  а рок завршетка радова је 02.05.2016. год.  
 
На основу наведеног утврђено је  да је инвеститор приложио сву потребну документацију  из члана 
148. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», број 72/09, 81/09, 64/10 , 24/11,121/12, 
98/13,132/14 и 145/14) и  члана 31. Правилника о  поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем ("Сл. Гласник РС" бр. 113/15) за издавање потврде пријаве радова и пријем 
приложене документације. 
    

 

Обрађивач: 
САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК 
         за послове грађевинарства 
             Снежана Богдановић 
 
                                                                                            
                                                                                                     ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА 
                                                                                                                 ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
                                                                                                                      ШЕФ ОДСЕКА 
                                                                                                        за грађевинарство и заштиту  
                                                                                                                   животне средине 
                                                                                                                Бранимир Адамовић 
     
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


