
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ВАЉЕВО
Градска управа 
Одељење за инспекцијске послове
ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА
Број: 354-304/2022-03
Дана: 22.09.2022. године
В а љ е в о

На основу члана 176. став 1. тачка 2. Закона о планирању и изградњи  (” Сл. гласник
РС” број 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука
УС, 132/14 и 145/14,  83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21),  члана 37. став 1.
Закона о инспекцијском надзору (”Сл. гласник РС” број 36/15, 44/18-др.закон и 95/18)
и  члана 136. Закона о општем управном поступку  (''Сл. гласник РС'' бр. 18/2016  и
95/2018-аутентично  тумачење),  грађевински  инспектор  Одељења  за  инспекцијске
послове  градске  управе   града  Ваљева,  Ђуро  Мартиновић,  број  службене
легитимације  20,  у  поступку  инспекцијског  надзора  изградње  стамбеног објекта,
категорија  објекта  Б,  класификациона  ознака  112221  на  кат.парц.  бр.  786/2 КО
Дивчибаре, потес Бели нарцис,  дана 22.09.2022. године, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

1.   НАЛАЖЕ  СЕ инвеститорима  радова   физичким  лицима  Ђуру  Вучинићу, Ул.
Славка Шландера бр. 60, општина Нови Београд, град Београд и  Маши Бојић Ул.
Книћанова бр.  16, општина Стари град, град Београд и извођачу радова     ГУЗР
''ЛУМАНИ ГРАДЊА СУРДУЛИЦА''   МАРИЈА РАДУЛОВИЋ ПР,   ПИБ: 109455603 МБ:
64184067, са седиштем у  Ул.  краља Петра  I бр. 28/12,  општина Сурдулица,   да
одмах ОБУСТАВE РАДОВЕ  изградње   стамбеног објекта,  категорија  објекта  Б,
класификациона  ознака  112221 на  кат.парц.  бр.  786/2 КО  Дивчибаре,  потес  Бели
нарцис, због тога што је приликом извођења радова дошло до одступања од Решења
о  грађевинској  дозволи  бр. ROP-VAL-5522-CPI-4/2021 (  351-1718/2021-07  од
03.12.2021.године)  и  ПГД  -  Пројект  архитектуре бр.  69-1/2021 од
новембра.2021.године, „SPREG“ д.о.о., општина Аранђеловац,  и то:

Током  иградње  сутеренске  етаже  објекта  уместо  пројектом  предвиђених
армиранобетонских обимних зидова сутерена исти су урађени клима блоком у
цементном малтеру, са одступањима и у врсти и положају отвора на њима.

У  моменту  контроле  дана  06.09.2022.године,  констатовано  је  да  су  на  објекту
завршени  следећи  радови  :  широки  ископ,  насипање  шљунчаног  тампона,
постављање  арматуре  и  бетонирање  темељне  плоче,  зидање  зидова  сутерена
клима  блоком  у  цементном  малтеру,  са  заједничком  израдом  вертикалних
армиранобетонских  серклажа  и  платана  који  су  саставни  део  зидова.  Приликом
контроле  изводе  се  радови  на  изради  оплате  мерђуспратне  конструкције  изнад
сутерена и припадајућих армиранобетонских греда.

2.  НАЛАЖЕ  СЕ  инвеститорима физичким  лицима  Ђуру  Вучинићу, Ул.  Славка
Шландера бр. 60, општина Нови Београд, град Београд и Маши Бојић Ул. Книћанова
бр. 16, општина Стари град, град Београд, да у року од  30 дана  од дана  уредног
уручења решења, поднесу  захтев  са  уредном  документацијом  за  прибављање,
односно измену  грађевинске дозволе.



3.  НАЛАЖЕ  СЕ  инвеститорима физичким  лицима  Ђуру  Вучинићу, Ул.  Славка
Шландера бр. 60, општина Нови Београд, град Београд и Маши Бојић Ул. Книћанова
бр. 16, општина Стари град, град Београд, да у року од 8 дана од дана истека рока за
предузимање мера изречених у диспозитиву Решења под  2. обавести грађевинску
инспекцију о извршењу изречених мера.

4. ЖАЛБА на решење не одлаже извршење решења.

О б р а з л о ж е њ е

 
Грађевински инспектори Одељења за инспекцијске послове градске управе града
Ваљева  су дана  05.09.2022.године,  добили  налог  бр.  112-130-772/22-03  којим  се
налаже  да  изврше  ванредни  теренско-канцеларијски  инспекцијски  надзор  на
локацији на кат.парц.бр. 786/2 КО Дивчибаре, код надзираних субјеката инвеститора
физичких лица Ђуро Вучинић, Ул. Славка Шландера бр. 60, општина Нови Београд,
град  Београд и  Маша  Бојић,   Ул.  Книћанова  бр.  16,  општина  Стари  град,  град
Београд и извођача радова физичког лица ГУЗР  ''ЛУМАНИ ГРАДЊА СУРДУЛИЦА''
МАРИЈА РАДУЛОВИЋ ПР, општина Сурдулица, Ул. краља Петра I бр. 28/12. Предмет
налога је контрола градње стамбеног објекта на кат.парц.бр. 786/2 КО Дивчибаре, а
по   издатој  грађевинској  дозволи  бр.  ROP-VAL-5522-CPI-4/2021-07  од
03.12.2021.године под бројем 351-1718/2021-07.  
Грађевински инспектори су  покренули инспекцијски надзор по службеној дужности и
и  налогу републичког грађевинског  инспектора бр.  351-03-02610/2022-18  од 30.08.
2022. године. 

У  тренутку  контроле,  на  објекту   дана  06.09.2002.године,  завршени  су  следећи
радови  : широки  ископ,  насипање  шљунчаног  тампона,  постављање  арматуре  и
бетонирање темељне плоче, зидање зидова сутерена клима блоком у цементном
малтеру,  са  заједничком  израдом  вертикалних  армиранобетонских  серклажа  и
платана  који  су  саставни  део  зидова.  Приликом  контроле  изводе  се  радови  на
изради  оплате  мерђуспратне  конструкције  изнад  сутерена  и  припадајућих
армиранобетонских греда.

Увидом  у   ПГД  -  Пројект  архитектуре бр.  69-1/2021 од  новембра.2021.године,
„SPREG“  д.о.о.,  општина Аранђеловац, који је саставни део  Решења о грађевинској
дозволи  бр.  ROP-VAL-5522-CPI-4/2021 (  351-1718/2021-07  од  03.12.2021.године) и
стања на  терену,  утврђено  је  да  је  дошло  до  одступања  од  горе  наведене
документације,  и то:

Током  иградње  сутеренске  етаже  објекта  уместо  пројектом  предвиђених
армиранобетонских обимних зидова сутерена исти су урађени клима блоком у
цементном малтеру, са одступањима и у врсти и положају отвора на њима.

Грађевински  инспектор  је  обавестио  надзиране  субјекте  о  предстојећем
канцеларијском инспекцијском надзору 6  дана пре почетка  инспекцијског надзора
достављањем  обавештења  број  354-304/2022-03 од  06.09.2022.  године,  путем
електронске  поште  овлашћеног  пуномоћника  у  ЦЕОП-у,  правном лицу  „СПРЕГ“
д.о.о.,  Аранђеловац,  путем  електронске  поште  на  електронску  адресу
office@spreg.rs, као  и  извођачу  радова  ГЗР   „ЛУМАНИ  ГРАДЊА  СУРДУЛИЦА“
МАРИЈА РАДУЛОВИЋ ПР  на  електронску  адресу  marijadzafa@hotmail.com дату у
АПР-у са подацима о интернет страници на којој је доступна контролна листа за овај



надзор.

На  дан  заказаног  инспекцијског  надзора  13.09.2022.године  Даринка  Крстивојевић,
диг.  (  која  се  представила  у  својству  надзорног  органа)  је  телефоном  затражила
одлагање  заказаног  канцеларијског  надзора  за  14.09.2022.године,  из  разлога
спречености надзираних субјеката да присуствују.

Записник о инспекцијском надзору бр.  354-304/2022-03 сачињен је дана 14.09.2022.
године,  и исти је   приликом сачињавања  уручен надзираним субјектима  на који
нису имали примедби.
Надзирани субјекти инвеститори радова су у писаном облику дана 20.09.2022.године
у законском року доставили примедбе на Записник о инспекцијском надзору бр. 354-
304/2022-03 од 14.09.2022, те је грађевински инспектор поступајући по њима нашао
да примедбе нису одноване, односно да примедбама на записник нису изнете нове
чињенице и нови докази, због чега би требало изменити чињенично стање које је
утврђено записнику или дати друкчије правне и друге оцене.

На основу Члана 176. став 1. тачка 2. Закона о планирању и изградњи, грађевински
инспектор  је  овлашћен  да  у  вршењу  инспекцијског  надзора  наложи  решењем
обуставу радова и одреди рок који не може бити дужи од 30 дана од дана уредног
уручења  инвеститору  -  за  подношење  захтева  са  уредном  документацијом  за
прибављање, односно измену грађевинске дозволе, ако се објекат не гради према
издатој  грађевинској  дозволи,  односно  пројекту  за  извођење,  а  ако  инвеститор  у
остављеном року не прибави, односно не измени грађевинску дозволу, да наложи
решењем уклањање објекта, односно његовог дела.

Сходно чл.41.став 1. Закона о инспекцијском надзору одлучено је као у диспозитиву
решења под 3.

Сходно чл.184.став 7. Закона о планирању и изградњи одлучено је као у диспозитиву
решења под 4.

ПОУКА  О  ПРАВНОМ  СРЕДСТВУ: Против  овог  решења  допуштена  је  жалба
Министарству   грађевинарства,  саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије –
Колубарски управни округ Ваљево. Жалба се подноси преко овог органа у року од 15
дана  од дана  обавештавања странке о решењу са републичком административном
таксом од  490,00 дин.  на рачун бр.840-742221843-57 модел 97 поз.на бр. 68-107 у
корист Буџета Р.Србије.

                                                                                                           Грађевински инспектор:

                                                                                                  ____________________      
                                                                                           Ђуро Мартиновић
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