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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 Степановић Александра из 
Ваљева, за издавање решења о одобрењу  извођења радова на инвестиционом одржавању 
стамбеног 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 Степановић Александру из Ваљева, ЈМБГ: 2709979770045, са станом у улици 
Кнез Михаилова бр. 43, извођење радова на инвестиционом одржавању  стамбеног објекта, на 

кат. парц. бр. 8711 КО Ваљево, у Ваљеву, ул. Кнез Михаилова бр. 43, који обухватају:  обијање 
дотрајалог фасадног малтера и слојева завршне обраде фасаде и поновно малтерисање и 
наношење нових слојева, обијање дотрајалог малтера сокле и поновно малтерисање, обијање 
дотрајалог малтера солбанка и поновно малтерисање, замена дотрајалих висећих и лежећих 
олука новим истих димензија и позиције на фасади, замена дотрајалих лимених опшивки новим; 
замена дотрајалог кровног покривача од бибер црепа, замена дотрајалих кровних летви дим. 
24х48мм, замена дотрајале дашчане подлоге д=24мм, постављање кровне хидроизолације – 
полиетиленска фолија, постављање кровне термозолације – камена вуна д=15цм., категорија 
објекта А, класификациони број 111011, спратности: Пр, предрачунске вредности радова: 
1.600.000,00 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 B.E.S. BUILDING ENVELOPE SOLUTIONS d.o.o. Београд, одговорни пројектант 
Снежана Андрић  дипл.инг.арх. лиценца бр. 300 N003 14. 
 
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 
 

 
Степановић Александар из Ваљева, поднео је преко ЦИС - АПР, у року утврђеном  чл. 8ђ. Закона о 
планирању и изградњи, 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-22256-ISAW-1/2016, инт. број: 351-
988/2016-07 од  02.09.2016. год. одбачен захтев за издавање решења за предметне радове, због 
неиспуњавања формалних услова. 
 
Инвеститор је уз захтев приложио: технички опис и попис радова урађен од B.E.S. BUILDING 
ENVELOPE SOLUTIONS d.o.o. Београд, одговорни пројектант Снежана Андрић  дипл.инг.арх. 
лиценца бр. 300 N003 14, доказ о уплати републ.адм.таксе, накнаде за ЦEOП и рад надлежног 
органа.  
 
Увидом у препис листа непокретности бр. 5195 КО Ваљево, прибављен у поступку од РГЗ, Служба 
за катастар непокретности Ваљево бр. 952-1/16-3159 од 26.09.2016. године, утврђено је да је 
Степановић Александар корисник кат.парц.бр. 8711 КО Ваљево и власник стамбеног објекта 
уписаног у В листу као објекат бр. 1.  
 
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 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 под број: ROP-VAL-22256-ISAWHA-2/2016, инт.број: 
351-988/2016-07, дана 26.09.2016. год. 
 
  
Обрађивач: 
Шеф Одсека 
за грађевинарство и 
заштиту животне средине 
Бранимир Адамовић 
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                                                                    Одељења за урбанизам, грађевинарство 
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