
  
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Град Ваљево 

Градска управа за локални развој, привреду,  
урбанизам и комуналне послове 
Одељење за урбанизам, грађевинарство,  
саобраћај и заштиту животне средине 
Одсек за грађевинарство и 
заштиту животне средине 

ROP-VAL-1454-WA-3/2016 
Број: 351- 273/16-07 
Датум:    13.04.2016. год. 
В а љ е в о 
 

 

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 СТР „Молер“  из Ваљева, преко пуномоћника Момира Ранковића  из Ваљева,  
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   инвеститору СТР „Молер“ из Ваљева,  са  пословним седиштем у ул. Поп Лукина 
бр.21/1, матични број: 51180402,, пријава извођења радова на изградњи пословног  објекта – 
складиште грађевинског материјала,  укупне спратности објекта : Пр, на кат. парц. бр. 11937/6 КО 
Ваљево у Ваљеву у ул. Бошка Стојановића бб, по издатом решењу о  грађевинској дозволи бр. 351-
89/2016-07  од 22.03.2016. год. и пријем приложене документације. 
 

 

Датум почетка извођења радова  18.04.2016. год.  а рок завршетка радова јe  18.04.2017. 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 
            Андријана Букићевић-Јевтић 
 
                                                                                            
                                                                                                     ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА 
                                                                                                                 ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
                                                                                                                      ШЕФ ОДСЕКА 
                                                                                                        за грађевинарство и заштиту  
                                                                                                                   животне средине 
                                                                                                                Бранимир Адамовић 
     
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 


