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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Град Ваљево 

Градска управа за локални развој, привреду,  
урбанизам и комуналне послове 

Одељење за урбанизам, грађевинарство,  
саобраћај и заштиту животне срединe 

Број: ROP-VAL-13443-LOCH-3/2017 
Интерни број: 350-357/2017-07 

Датум: 25.07.2017. год. 

 

Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне  послове града 
Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне 
средине, Одсек за урбанизам и саобраћај,  по поднетој  пријави Милана  Крстића из 
Ваљева, Кнез Михаилова 32,  за издавање локацијских услова за реконструкцију и 
доградњу породичног стамбеног објекта на кат. парцели број 8253/1 КО Ваљево  преко 
пуномоћника Друштва за пројектовање „Студио форма“ д.о.о. из Ваљева, и одустанка 
оде исте преко наведеног пуномоћника након подношења  пријаве,   на основу члана 
121. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ број 33/97 и 31/01) и („Сл. 
гласник РС“ број 30/10 и 18/16), донео је  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
ОБУСТАВЉА СЕ поступак по поднетој пријави  Милана Крстића из Ваљева, Кнез 
Михаилова 32, за издавање локацијских услова за реконструкцију и доградњу 
породичног стамбеног објекта, на кат. парцели број 8253/1 КО Ваљево, преко 
пуномоћника Друштва за пројектовање „Студио форма“ д.о.о. из Ваљева и одустанка 
након поднете пријаве, преко наведеног пуномоћника због техничке грешке у поднетим 
документима.   
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Милан Крстић из Ваљева, Кнез Михаилова 32, поднео је пријаву за издавање 
локацијских услова за реконструкцију и доградњу породичног стамбеног објекта на кат. 
парцели број 8253/1 КО Ваљево преко пуномоћника Друштва за пројектовање „Студио 
форма“ д.о.о. из Ваљева, главни  пројектант Ирена Андрић – Ковач дипл. инг. атрх. 
лиценца бр. 300 5325 03. По подношењу пријаве подносилац  је преко наведеног 
пуномоћника због техничке грешке у поднетим документима одустао од захтева за 
издавање локацијских услова за реконструкцију и доградњу породичног стамбеног 
објекта на кат. парцели број 8253/1 КО Ваљево у предмету ROP-VAL-13443-LOCH-
3/2017  интерни број 350-357/2017-07. 
 
Чланом 121. Закона о општем управном поступку поред осталог, предвиђено  је 
следеће: странка може одустати од свог захтева у току целог поступка. Кад је поступак 
покренут поводом захтева странке, а странка одустане од свог  захтева, орган који води 
поступак донеће  закључак  којим се поступак обуставља. 
 
На основу свега наведеног донет је  закључак као у диспозитиву.  
 
Против  закључка,  подносилац захтева може изјавити жалбу Министарству 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС Београд, Колубарски управни округ 
Ваљево, у року од 15 дана од дана пријема овог закључка, уз доказ о плаћеној такси у 
износу од 450,00 динара. Уплату таксе извршити на број 840 742 241 84303 модел 97 
позив на број 68107. 
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Закључак донет у Градској управи за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне 
послове града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту 
животне средине, број: ROP-VAL-13443-LOCH-3/2017, интерни број 350-357/2017-07 
дана 25.07. 2017. год. 
 
Обрађивач: 
 САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК 
за правне послове у области просторног 
      и урбанистичког планирања 
              Драгица Стојковић 
                                                                                       
                                                                                  ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА 
                                                                                               ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
                                                                                                  ШЕФ ОДСЕКА 
                                                                                        за урбанизам и саобраћај 
                                                                                        Светислав Петровић, д.и.с. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


