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
Број: ROP-VAL-19222-ISAWНА-3/2016
Број: 351-893/2016-07
Датум: 20.09.2016. год.
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 по захтеву Привредног друштва за
производњу и промет „POLIFORM” д.о.о. Белошевац, Предузећа за производњу и промет „TIK“
d.о.о. Ваљево и Предузећа за производњу, промет и услуге „EMCO“ d.o.o. Ваљево, преко
пуномоћника Максимовић Андријане из Ваљева, за издавање решења о одобрењу извођења
радова на изградњи хидрантске мреже, 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, 98/13УС,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 и 18/2016), доноси
РЕШЕЊЕ
ОДОБРАВА СЕ Привредном друштву за производњу и промет „POLIFORM” д.о.о. Белошевац,
матични број: 07974655, ПИБ: 100075835, Предузећу за производњу и промет „TIK“ d.о.о.
Ваљево, са пословним седиштем у ул. Богољуба Перуничића бр. 2, матични број: 07641176,
ПИБ: 100076784 и Предузећу за производњу, промет и услуге „EMCO“ d.o.o. Ваљево, са
пословним седиштем у ул. Кнез Михаилова бр. 49, матични број: 17264664, ПИБ: 1000700010
извођење радова на изградњи хидрантске мреже на кат.парц.бр. 2026/5 КО Ваљево, категорија
објекта: Г, класификациони број: 222220, предрачунске вредности радова: 2.106.658,00 динара.
Идејни пројекат (главна свеска, пројекат хидрантске мреже, елаборат заштите од пожара)
саставни су део решења.
Идејни пројекат (главна свеска, пројекат хидрантске мреже, елаборат заштите од пожара)
урађени су од Грађевинског привредног друштва „Кеј“ д.о.о. Ваљево, одговорни пројектант
Миодраг Чомић дипл.инг.грађ. лиценца бр. 314 1340 03, елаборат заштите од пожара урађен од
„Мертек“ д.о.о. Ваљево, овлашћено лице Љубинка Узуновић дипл.инг.ел. овлашћење бр. 350
Е001 06.
Инвеститор је дужан да овом органу пријави почетак радова из става 1. овог решења 8 дана
пре почетка извођења радова.

Образложење
Привредно друштво за производњу и промет „POLIFORM” д.о.о. Белошевац, Предузеће за
производњу и промет „TIK“ d.о.о. Ваљево и Предузеће за производњу, промет и услуге „EMCO“
d.o.o. Ваљево, преко пуномоћника Максимовић Андријане из Ваљева, преко ЦИС - АПР, поднели
су, у року утврђеном чл. 8ђ. Закона о планирању и изградњи, овом органу нови, усаглашени
захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова на изградњи хидрантске мреже,
наведено у диспозитиву овог решења, након што је закључком овог органа бр. ROP-VAL-19222ISAW-1/2016, инт. број: 351-893/2016-07 од 12.08.2016. год. одбачен захтев за издавање решења
за предметне радове, због неиспуњавања формалних услова.
Инвеститор је уз захтев поднео: идејни пројекат (главна свеска, пројекат хидрантске мреже,
елаборат заштите од пожара), урађен од Грађевинског привредног друштва „КЕЈ“ д.о.о.
Ваљево, одговорни пројектант Миодраг Чомић дипл.инг.грађ. лиценца бр. 314 1340 03,
елаборат елаборат заштите од пожара урађен од „Мертек“ д.о.о. Ваљево, овлашћено лице
Љубинка Узуновић дипл.инг.ел. овлашћење бр. 350 Е001 06. доказ о уплати накнаде стварних
трошкова надлежном органу – Градској управи Ваљево, доказ о уплати републ.адм.таксе, доказ
о уплати накнаде за ЦEOП, решење Градског већа града Ваљева бр. 463-72/2016-08 од
09.09.2016. године и пуномоћје за заступање подносиоца захтева.
Увидом у препис листа непокретности бр. 16993 КО Ваљево, прибављен у поступку од РГЗ,
Служба за катастар непокретности ваљево бр. 952-1/16-3868 од 26.08.2016. године, утврђено је да
су суинвеститори и град Ваљево сувласници кат.парц.бр. 2026/5 КО Ваљево. Уз захтев
приложено је решење Градског већа града Ваљева бр. 463-72/2016-08 од 09.09.2016. године
којим се даје сагласност за извођење предметних радова на кат.парц.бр. 2026/5 КО Ваљевго.
У складу са чл. 97. ст. 8. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,132/14 и 145/14) предметни
објекат не подлеже обрачуну доприноса за уређивање грађевинског земљишта.
Како је инвеститор уз захтев за доношење решења о одобрењу извођења радова на изградњи
хидрантске мреже, 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, под бр. ROP-VAL-19222-ISAWНА-3/2016,
инт.бр. 351-893/16-07 дана 20.09.2016.године.
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