
 
 

 

      РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
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-34451-ISAW-1/2016 
Број: 351-1422/16-07 

      Датум: 9.1.2017. године 

  

 

Градска управа за локални развој привреду, урбанизам  и комуналне послове града Ваљева, 
Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, решавајући по 
захтеву Сање Пауновић из Београда, преко пуномоћника Предузећа “ТЕХНОПЛАН 014“ доо Ваљево, 
у поступку издавања решења о одобрењу за извођења радова на раздвајању етажних целина 
објекта, на основу члана 29. став 6. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/15), члана 145. став 1.и 6. Закона о планирању и 
изградњи («Сл.гласник РС», број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14)  и  члана 192. Закона о 
општем управном поступку («Сл.лист СРЈ», број 33/97 и 31/01  и «Сл. гл. РС» бр. 30/10), доноси  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
ОДБИЈА СЕ захтев Сање Пауновић из Београда, ЈМБГ 2906982775015, са станом у Ул. 
Новопазарска број 42/2,  за извођења радова на раздвајању етажних целина објекта постојећег 
на катастарској парцели број 4921 КО Ваљево – као неоснован.  

 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
Сања Пауновић из Београда, преко пуномоћника, ЦИС –АПР поднела је захтев за издавање 
решења о одобрењу за извођење радова  на објекту наведеном  у диспозитиву овог решења. 
 
Уз захтев за издавање решења о одобењу за извођење радова инвеститор је приложио:  
пројекат посебних делова урађен од Предузећа “ТЕХНОПЛАН 014“ доо Ваљево, уплаћене 
прописане  таксе и накнаде и оверено пуномоћје. 
 
Овај орган је по службеној дужности прибавио препис листа непокретности број 3049 КО Ваљево 
за катастарску парцелу број 4921 КО Ваљево и објекат број 1 постојећи на истој. 
 
По спроведеном поступку утврђено је следеће чињенично стање: 
 
Инвеститор на катастарској парцели има објекат број 1 преузет из земљишне књиге који има 
спратност приземље а пројектном документацијом је планирано раздвајање етажних целима на 
објекту који има спратност сутерен, приземље, спрат и поткровље. 
  
Како приложена документација није усклађена то је одлучено као у диспозитиву решења.  
 
Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и  
инфраструктуре   РС - Колубарски управни округ Ваљево, у року од 8 дана од дана пријема овог 
решења, са таксом од 450,00 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, ROP- 
VAL-34451-ISAW-1/2016 под бр. 351-1422/16-07 од 9.1.2017.  године. 
 
 
   Обрађивач: 
   Самостални стручни сарадник 
   за послове грађевинарства 
   Славица Пантић 
                                                                                        
 

ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

Шеф одсека за урбанизам и саобраћај 
Светислав Петровић 

 
 

 
                                                                             
 


