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Број APR: ROP-VAL-19656-CPI-3/2017  
Број: 351-2564/17-07  
Датум: 22.06.2017 
Ул. Карађорђева бр. 64. 

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 Лукић Зорана из Ваљева , 
преко пуномоћника Студио за пројектовање“ Архиформа“, за издавање грађевинске дозволе за 
реконструкцију и доградњу стамбеног објекта основу члана 8ђ, члана.134 .став 2. и члана 135.  
Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 
50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС 24/11,121/12, 42/13-одлука УС,132/14 и 145/14), члана 17. и 
члана 18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(«Сл.гласник РС» бр.113/2015), и члана 214. Закона о општем управном поступку („Сл. Гласник 
РС“ бр. 18/2016), по овлашћењу начелника Градске управе за локални развој, привреду, 
урбанизам и комуналне послове града Ваљева бр. 112-524/16-01/2 од 05.12.2016.год., доноси 
 
                                                            З А К Љ У Ч А К 
 

  I. ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Лукић Зорана  из Ваљева, са станом у улици Симе Пандуровића бр. 11, 
ЈМБГ: 3010948770020, за издавање грађевинске дозволе за реконструкцију и доградњу 
стамбеног објекта – претварање постојећег поткровља у спрат и доградња једне просторије у 
нивоу приземља, првог и другог спрата, категорија објекта Б, класификационе ознаке 112212, 
на кат. парц. бр. 10739 КО Ваљево, због непостојања формалних услова за поступање по 
захтеву странке 

     
 II. У року од 10 дана од пријема овог закључка а најкасније у року од 30 дана од дана његовог 

објављивања на интернет страници надлежног органа “www.valjevo.rs” може се поднети нов, 
усаглашен захтев којим се отклањају утврђени формални недостаци, с тим што се не доставља 
поднета документација уз захтев који је одбачен, нити се плаћа нова административна такса. 
 
                                                        О б р а з л о ж е њ е 
 
Лукић Зоран из Ваљева, преко пуномоћника Студио за пројектовање“ Архиформа“, поднео је 
овом органу  захтев за издавање решења о грађевинској дозволи за реконструкцију и 
доградњу стамбеног објекта – претварање постојећег поткровља у спрат и доградња једне 
просторије у нивоу приземља, првог и другог спрата, описаног у ставу 1 диспозитива овог 
решења.  
 
Уз захтев, поднет преко Централног информационог система Агенције за привредне регистре, 
инвеститор је приложио пројекат за грађевинску дозволу, извод из пројекта и главну свеску 
пројекта за грађевинску дозволу, урађени од Студио за пројектовање“ Архиформа“, са 
техничком контролом пројектне документације која је извршена од  Студиа „Архипоинт“ 
Ваљево, геодетски снимак, пуномоћје, доказ о уплати таксе и накнада. 

Чланом 135. ст.1. и 2. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС” бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС 24/11,121/12, 42/13-одлука 
УС,132/14 и 145/14), прописано је:  Грађевинска дозвола се издаје инвеститору који уз захтев за 
издавање грађевинске дозволе достави пројекат за грађевинску дозволу, има одговарајуће 
право на земљишту или објекту и који је доставио доказе прописане подзаконским актом којим 
се ближе уређује садржина и начин издавања грађевинске дозволе и платио одговарајуће 
административне таксе. Саставни део захтева je и извод из пројекта за издавање грађевинске 
дозволе потписан и оверен печатом личне лиценце од стране главног пројектанта. Садржина и 
начин израде техничке документације прописани су Правилником о садржини, начину и 



поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени 
објеката („Сл.гласник РС“ бр. 23/15 и 77/15). 

Као одговарајуће право на земљишту сматра се право својине, право закупа на грађевинском 
земљишту у јавној својини, као и друга права прописана овим законом. 

Чланом 17. Став 1и2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем («Сл.гласник РС» бр.113/2015, 96/2016) прописано је. По пријему захтева за издавање 
грађевинске дозволе надлежни орган проверава испуњеност формалних услова за поступање 
по том захтеву, односно проверава да ли је: 
1) надлежан за поступање по захтеву; 

2) као подносилац захтева означен инвеститор, односно један од суинвеститора или 
финансијер; 
3) захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све прописане податке; 

4) уз захтев приложена сва документација прописана Законом и подзаконским актима донетим 
на основу Закона; 

5) уз захтев приложен доказ о уплати административних такси и накнаде наведених у члану 16. 
став 2. тачка 3) овог правилника; 
 
У овој фази поступка надлежни орган проверава и да ли су подаци наведени у изводу из 
пројекта, који је саставни део захтева за издавање грађевинске дозволе, у складу са издатим 
локацијскм условима, при чему се проверава усклађеност са идејним решењем само у погледу 
елемената битних за утврђивање локацијских услова, односно услова за пројектовање и 
прикључење (у зависности од врсте објекта, односно радова нпр: намена, БРГП, габарит, 
хоризонтална и вертикална регулација, положај на парцели, приступ парцели, број 
функционалних јединица, капацитети и начин прикључења на комуналну и другу 
инфраструктуру и сл.). 
 
Чланом 18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
прописано је: Ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, прописани 
чланом 17. овог правилника, надлежни орган захтев одбацује закључком, у року од пет радних 
дана од дана подношења захтева, уз навођење свих недостатака. 

Провером испуњености формалних услова за даље поступање по захтеву у складу са чланом 
8.ђ Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука 
УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС 24/11,121/12, 42/13-одлука УС,132/14 и 145/14), и чланом 
17. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(«Сл.гласник РС» бр.113/2015), утврђено је да нису испуњени следећи услови, и то: 

- Извод из пројекта није урађен у складу са чланом 33, став 4, Правилника о садржини, 
начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према 
класи и намени објеката („Сл. гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015). У графичком делу 
извода нису презентовани сви подаци који су обавезни према чл. 33. Правилника о 
садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације 
према класи и намени објеката као што су: ситуационо-нивелациони план са основом 
приземља, који садржи и приказ везе објекта и терена (рампе, степеништа и сл.), приказ 
зелених и осталих слободних површина, апсолутне и релативне коте јавне саобраћајне 
површине са које се приступа објекту (пешачки и колски приступ), апсолутне и 
релативне коте нивелације терена, апсолутне и релативне коте приземља, улаза и 
приступа улазу у објекат и слично.  

На основу горе утврђеног чињеничког стања овај орган је утврдио да нису испуњени формални 
услови за поступање по захтеву инвеститора, па сходно члану 8.ђ и 135. Закона о планирању и 
изградњи (“Сл.гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-
одлука УС 24/11,121/12, 42/13-одлука УС,132/14 и 145/14), и члану 18. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл.гласник РС» бр.113/2015), 
одлучено је као у диспозитиву овог закључка. 

 



       Овај закључак не производи правно дејство уколико инвеститор у року од 10 дана од пријема 
овог закључка а најкасније у року од 30 дана од дана његовог објављивања на интернет 
страници надлежног органа “www.valjevo.rs” поднесе нов усаглашен захтев којим се отклањају 
утврђени формални недостаци, с тим што се не доставља поднета документација уз захтев 
који је одбачен, нити се плаћа нова административна такса. 

 
      Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева 

без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања 
административне таксе, односно накнаде. 

 
Против овог закључка може се изјавити приговор  Градском већу града Ваљева, у року од 3 
дана  од дана пријма овог закључка, а преко овог  органа.  
 
Решено у Градској управи за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове,  
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, Одсеку за 
грађевинарство и заштитживотне средине, број: ROP-VAL-19656-CPI-3/2017, инт.број: 351-
2564/2017-07 од 22.06.2017. године. 
                                                                                                     
 
                                                                                                                                                                                                                                  
        Обрађивач: 
      Шеф Одсека 
за грађевинарство и 
заштиту животне средине 
  Бранимир Адамовић 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                НАЧЕЛНИК 
                                                                         Одељења за  урбанизам, грађевинарство 
                                                                                собраћај и заштиту животне средине 
                                                                                          Катарина Новаковић            
                                                                               
 


