
 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Град Ваљево 

Градска управа града Ваљева 
Одељење за урбанизам, грађевинарство,  

саобраћај и заштиту животне средине 
Одсек за грађевинарство, обједињену 
процедуру и заштиту животне средине 

ROP-VAL-32497-ISAW-2/2017 
Број:351-5539/2017-07 
Датум: 19.1.2018. год. 

 

Градска управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту 
животне средине, Одсек за грађевинарство, обједињену процедуру и заштиту животне 
средине, решавајући по захтеву Милосављевић Милана из Ваљева, поднетнетог преко 
пуномоћника Љубице Дражић из Ваљева, 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), на основу члана 136. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“ број 18/2016) и 
овлашћењу начелника број 112-524/16-01/2 од 5.12.2016  доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
ОДОБРАВА СЕ Милосављевић Милану  из Ваљева, са станом у Ул. Милована Глишића 
бр. 61, ЈМБГ 0103950770027 за извођење радова на енергетској санацији и промени 
намене пословног објекта у хостел – преноћиште, на кат. парц. бр. 7811/2 КО Ваљево у 
Ваљеву, габарита: постојећи, (19,11 х 6,63м), категорија објекта Б, класификациона ознака: 
121201, спратности: постојећа Пр + Пк.  укупна бруто грађевинска површина  објекта: 
постојећа,  П=25,00м2, нето:  постојећа, П=194,00м2,  укупна спратност објекта: постојећа 
Пр + Пк,  предрачунске вредности радова: 300.000,00 динара.  
  
Идејни пројекат, елаборат енергетске ефикасности на основу кога се издаје ово одобрење 
саставни су део   решења. 

 
Идејни пројекат урађени од   ПБ „Дархинг“ Ваљево, а одговорни пројектанти су: Љубица 
Петровић Дражић дипл. инг. арх. лиценца бр. 300 2735 03,Никола Крљановић дипл. инг. 
грађ. лиценца бр. 350 Л152 12, и Елаборат енергетске ефикасности урађен од пројектанта 
Горана Станојевића дипл. инг. арх. лиценца бр. 381 07Е5 13. 
 
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 
 

Милосављевић Милан из Ваљева, преко пуномоћника дана 28.12.2017. године,  преко ЦИС 
- АПР, поднео је захтев  за издавање решења о одобрењу за извођење  радова на 
енергетској санацији и промене намене  објекта у Хостел – преночиште наведеног у 
диспозитиву овог решења. 
 
Уз захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова, инвеститор је приложио:  
 

1. Идејни пројекат  урађен од ПБ „Дархинг“ Ваљево. 
 

2. Препис  листа непокретности бр. 15645 КО Ваљево, као доказ о праву власништва 
на  кат. парц. бр. 7811/2 КО Ваљево и згради пословних услуга  постојећој на истој.  
 



3. Катастарско топографски план  за кат. парц. бр.  7811/2 КО Ваљево урађен од 
Бироа за геодетске радове „Геосистем“ Ваљево. 
 

4. Обавештење ове управе бр. 351-5539/2017 од 17.01.2018. године,  којим је 
утврђено да предметни објекат не подлеже обавези  плаћања доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта, озиром да се  радови на енергетској санацији и 
промени намене  објекта у хостел изводе у постојећем габариту.  
 

Како је инвеститор уз захтев за  доношење решења о одобрењу извођења радова  на 
енергетској санацији и примени намене пословног објекта у хостел – преноћиште, 
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 460,00 динара, а преко овог органа. 
 
Решено у Градској управи  града Ваљева, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, саобраћај 
и заштиту животне средине, Одсек за грађевинарство, обједињену процедуру  и заштиту  
животне средине, ROP-VAL-32497-ISAW-2/2017, број:351-5539/2017-07 датум:  19.1.2018. год. 
  
Обрађивач: 
 
                        САВЕТНИК 
         за послове грађевинарства и 
             обједињену процедуру 
       Андријана Вукићевић-Јевтић 
 
 
                                                                                               НАЧЕЛНИК 
                                                                      Одељења за урбанизам, грађевинарство 
                                                                         саобраћај и заштиту животне средине 
                                                                                        Катарина Новаковић  
 
             
 
                                                                                                
 
 


