
 
 

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-20652-CPIH-2/2016 

Број: 351-937/2016-07 
Датум: 07.09.2016. 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 
усаглашеном захтеву „Malina-impex“ d.o.o. Попучке, преко пуномоћника СГЗР 
"БИМИНГ" Мионица, за издавање грађевинске дозволе за изградњу складишта 
прехрамбених производа, на 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 18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем («Сл.гласник РС» бр.113/2015), и члана 210. Закона о општем 
управном поступку („Сл. лист СФРЈ“, број 33/97 и 31/2001 и „Сл. гласник РС“ бр. 30/10 
и 18/16) доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 

 

  I. ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев „Malina-impex“ d.o.o. Попучке, матични број: 06358187, 

ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА  за изградњу складишта прехрамбених производа, 

категорија објекта – Б, класификациона ознака 125221, на кат. парц. бр. 1900/4 КО 

Попучке, 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 

 

„Malina-impex“ d.o.o. Попучке, преко пуномоћника СГЗР "БИМИНГ" Мионица, поднело 

је овој управи усаглашени захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу 

складишта прехрамбених производа, наведеног у диспозитиву овог закључка. 

Како је утврђено  да постоје недостаци у достављеној документацији, односно да за 

поступање по захтеву нису испуњени формални услови, то је донет закључак о 



одбацивању број. ROP-VAL-20652-CPI-1/2016 , интерни бр. 351-937/16-07 од 

22.08.2016. године. 

Чланом 8ђ. Закона  о планирању и изградњи прописано је  да  подносилац захтева 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 

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. 

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. 

Дана 2.09.2016. године,  подносилац захтева је  преко пуномоћника   СГЗР „Биминг“ 

Мионица,  поступајући по закључку   број. ROP-VAL-20652-CPI-1/2016 , интерни бр. 

351-937/16-07 од 22.08.2016. године. поднео  усаглашен захтев  за издавање решења 

о грађевинској дозволи за изградњу предметног објекта. 

Инвеститор је уз захтев приложио следећу документацију: извод из пројекта и пројекат 

за грађевинску дозволу (главна свеска, пројекат архитектуре, пројекат конструкције, 

елаборат заштите од пожара), урађен од СГЗР "БИМИНГ" Мионица, техничка контрола 

урађена од „МАСТЕР – ПРОЈЕКТ“ д.о.о, Ваљево  геодетски снимак парцеле, 

пуномоћје, доказ о уплати накнаде стварних трошкова надлежног органа и накнаде за 

ЦЕОП) у пдф формату, потписани електронским квалификованим потписом. 

Поступајући по усаглашеном захтеву утврђени су  следећи формални недостаци који 

су разлог за одбацивање захтева  и то: 

 поднети захтев није уредан – предмети нису повезани у поступку обједињене  
процедуре електронским путем. Приликом попуњавања захтева на место у 
коме се уписује број  претходног предмета у систему Е – дозволе, треба 
уписати број  локацијских услова на основу којих  се издаје  грађевинска 
дозвола (ROP-VAL- 15246-LOCH-2/2016) 
 

Чланом 29. ст. 11, 12 и 13. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. гл. РС“ бр. 113/15), прописано је: Ако подносилац захтева у 

року од 10 дана  од дана пријема закључка  из става 4. овог члана, а најкасније 30 

дана  од дана  његовог објављивања на интернет страници надлежног органа  

поднесе нов усаглашен захтев и отклони све недостатке, не доставља се 

документација  поднети уз захтев који је одбачен  нити се поново плаћа 

административна такса из чл. 28.  став 2. тачка 2.  овог Правилника.   

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 и накнаде за 

централну евиденцију.  

Ако  уз усаглашени захтев из става 11 овог члана  подносилац  достави измењен 

документ  у односу на документ  који је већ доставио уз одбачени захтев, надлежни 

орган ће поступати  по том измењеном документу.  Ако због измењеног документа  

наступи додатни формални недостатак  који је разлог за одбацивање захтева,  

подносилац не може поново користити право  из става 11. овог члана.  

 



Како је по усаглашеном захтеву подносиоца наступио  формални недостатак за даље 

поступање по захтеву, то је по основу  изложеног, а применом одредби чл. 8ђ. Закона 

о планирању и изградњи и чл. 29.  Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронскикм путем  одлучено као у диспозитиву овог закључка.  

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-20652-CPI-1/2016, инт.број: 351-937/2016-07 од 22.08.2016. године. 
 
Обрађивач: 
САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК 
    за послове грађевинарства 
   Андријана Вукићевић-Јевтић     
 
                                                                      
                                                     ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА 
                                                             ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
                                                               ШЕФ ОДСЕКА 
                                                       за урбанизам и саобраћај 
                                                      Светислав Петровић, д.и.с. 
                                                                                                                              
 

                                                   

                                                                                         

                                     


