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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 Јанковић Богољуба из 
Ваљева, преко пуномоћника „Студио Форма“ д.o.o. Ваљево, за измену решења о грађевинској 
дозволи бр. ROP-VAL-19559-CPIH-5/2017 од 17.01.2017. године за реконструкцију, надоградњу 
и промену намене постојећег објекта на основу члана 8ђ, члана.134 .став 2. и члана 142.  
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 25. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл.гласник 
РС» бр.113/2015, 96/2016), 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 Јанковић Богољуба из Ваљева, ЈМБГ- 071296770019, са станом у улици 
Карађорђева  бр. 47, за издавање грађевинске дозволе за измену решења о грађевинској 
дозволи бр. ROP-VAL-19559-CPIH-5/2017 од 17.01.2017. године за реконструкцију, надоградњу 
и промену намене постојећег објекта бр. 2 у циљу формирања стамбено-пословног објектана 
кат.парц.бр. 6431/2 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 
 
Јанковић Богољуб из Ваљева, преко пуномоћника „Студио Форма“ д.o.o. Ваљево, поднео је 
овом органу  захтев за издавање решења о грађевинској дозволи којим тражи да се изврши 
измена решења о грађевинској дозволи ове управе, бр. ROP-VAL-19559-CPIH-5/2017 од 
17.01.2017. године, на основу  чл. 142. Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник РС», 
број 72/09 , 81/09, 24/2011, 121/2012, 132/2014 и 145/2014 ). 
 
Уз захтев, поднет преко Централног информационог система Агенције за привредне регистре, 
инвеститор је приложио сепарат измена пројекта за грађевинску дозволу, због промењених 
околности у току грађења и одступања од издате грађевинске дозволе (одступања су у 
отварању нових прозора у приземљу на западној страни објекта према суседној парцели) 
извод из сепарата измена пројекта за грађевинску дозволу и главну свеску сепарата измена 
пројекта за грађевинску дозволу урађени од „Студио Форма“ д.о.о.Ваљево, са техничком 
контролом пројектне документације која је извршена од ПБ „Ваљевоплан, Ваљево. У изводу из 
сепарата измена пројекта за грађевинску дозволу наводи се, у техничком опису, да је по 
изласку Грађевинске инспекције у вршењу инспекцијског надзора утврђено да су у приземљу 
постојећег стамбеног  објекта, предметног у овом поступку, отворени нови прозори на западној 
страни, према суседној парцели као и да је повећана дужина терасе. Даље се наводи да су 



прозори постојећи (у прилогу архивска фотографија из Завода за заштиту споменика културе 
„Ваљево“ Ваљево из 1991 и 1997. године, као и решење Комитета за урбанизам, стамбено-
комуналне делатности и саобраћај општине Ваљево бр. 351-871/84-04 од 17.09.1984. године, 
којим се Илић Милени из Ваљева са станом у ул. Карађорђева бр. 47, ради инвестиционог 
одржавања стана, постојећег у  ул. Карађорђева бр. 47, одобрава формирање санитарног 
чвора у оквиру постојећег габарита и уградња прозора на купатилу, новоформираној 
просторији. 
 
Чланом 142. Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник РС», број 72/09 , 81/09, 24/11, 
121/2012, 132/2014 и 145/2014 ) прописано је: По издавању решења о грађевинској дозволи, 
инвеститор, у складу са новонасталим финансијским и другим околностима, изменама у 
доступности комуналне и друге инфраструктуре, ради усаглашавања са пројектом за извођење 
и из других разлога, може поднети захтев за измену грађевинске дозволе. Ако у току изградње, 
односно извођења радова, настану измене уодносу на издату грађевинску дозволу, главни 
пројекат, односно пројекат за грађевинску дозволу, инвеститор је дужан да обустави градњу и 
поднесе захтев  за измену грађевинске дозволе. 
Изменом у смислу става 1. овог члана сматра се свако одступање од положаја, димензија, 
намене и облика објекта, као и других параметара и услова утврђених у грађевинској дозволи, 
односно изводу из пројекта. 
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се нови пројекат за грађевинску дозволу, односно 
сепарат пројекта за грађевинску дозволу који се мења. 
Ако измене из става 2. овог члана нису у сагласности са издатим локацијским условима, 
надлежни орган ће у обједињеној процедури од имаоца  јавних овлашћења прибавити 
измењене услове и у складу са њима донети решење по захтеву инвеститора. 
Ако орган надлежан за издавање грађевинске дозволе утврди да су настале измене у складу са 
важећим планским документом и локацијским условима, донеће решење о измени грађевинске 
дозволе у року од пет радних дана од дана пријема уредне документације. 
 
Чланом 8ђ. .  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: .  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: Током спровођења обједињене процедуре, надлежни орган искључиво 
врши проверу испуњености формалних услова за изградњу и не упушта се у оцену техничке 
документације, нити испитује веродостојност докумената које прибавља у тој процедури, већ 
локацијске услове, грађевинску и употребну дозволу издаје, а пријаву радова потврђује, у 
складу са актима и другим документима из члана 8б овог закона. 
Надлежни орган у складу са ставом 1. овог члана проверава искључиво 
испуњеност следећих формалних услова:1) надлежност за поступање по захтеву, односно 
пријави; 2) да ли је подносилац захтева, односно пријаве лице које, у складу са овим законом, 
може бити подносилац захтева односно пријаве; 3) да ли захтев, односно пријава садржи све 
прописане податке; 4) да ли је уз захтев, односно пријаву приложена сва документација 
прописана овим законом и подзаконским актима донетим на основу овог закона; 5) да ли је уз 
захтев приложен доказ о уплати прописане накнаде, односно таксе; 6) да ли су подаци 
наведени у изводу из пројекта, који је саставни део захтева за издавање грађевинске дозволе, 
у складу са издатим локацијским условима. 
По захтеву за издавање, односно измену грађевинске дозволе и употребне дозволе, односно 
решења из члана 145. овог закона надлежни орган у роковима из члана 8д став 1. овог закона 
доноси решење, осим ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, 
када тај захтев одбацује закључком. 
Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе 
усаглашени захтев у року од десет дана од дана пријема закључка из става 3. 
овог члана, а најкасније 30 дана од дана објављивања закључка на интернет 
страни надлежног органа, не доставља документацију поднету уз захтев који је 
одбачен од стране надлежног органа, нити поново плаћа административну 
таксу. 
У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је 
издата грађевинска дозвола или решење из члана 145. овог закона, за коју се накнадно утврди 
да није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант 
који је израдио и потписао техничку документацију, вршилац техничке контроле и инвеститор. 



Министар надлежан за послове грађевинарства ближе утврђује садржај 
извода из пројекта актом којим се уређује спровођење обједињене процедуре. 
 

Чланом 24. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(«Сл.гласник РС» бр.113/2015, 96/2016), прописано је: Поступак за измену решења о 
грађевинској дозволи спроводи се у обједињеној процедури, а покреће се подношењем захтева 
надлежном органу кроз ЦИС. Уз захтев за измену решења о грађевинској дозволи доставља 
се:1) нови пројекат за грађевинску дозволу, односно сепарат измена пројекта за грађевинску 
дозволу, са изводом из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником 
којим се уређује садржина техничке документације, ако се измена тражи због измене пројекта 
за грађевинску дозволу;2) доказ о стицању, односно губитку одговарајућег права на земљишту 
или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено 
законом, односно ако је Законом прописано да се тај доказ не доставља, ако се измена тражи 
због промене инвеститора;3) уговор између инвеститора и финансијера, ако се измена тражи 
због уноса финансијера у то решење, односно сагласност финансијера за његово брисање из 
решења о грађевинској дозволи, ако се измена тражи због брисања финансијера из тог 
решења;4) изјашњење инвеститора о начину плаћања доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта, ако се измена тражи због промене начина плаћања доприноса. 

Чланом 25. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
прописано је: На проверу испуњености услова за поступање по захтеву за измену решења о 
грађевинској дозволи, поступање надлежног органа у случају неиспуњености формалних 
услова за поступање по захтеву, право приговора на закључак којим се захтев одбацује и право 
на подношење новог захтева без наплате административне таксе, сходно се примењују 
одредбе овог правилника које се односе на издавање грађевинске дозволе. 
 
Чланом 17. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
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.). 

Парцелација, односно препарцелација, извршена у складу са издатим локацијским условима, 
односно промена броја парцеле, односно парцела за које су издати локацијски услови, неће се 
сматрати одступањем од издатих локацијских услова. 

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 
24-25. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(«Сл.гласник РС» бр.113/2015,96/2016), утврђено је да нису испуњени следећи услови, и то: 

Подаци наведени у изводу из сепарата пројекта за измену грађевинске дозволе, за 
реконструкцију, доградњу и промену намене објекта бр. 2, у циљу формирања стамбено-



пословног објекта-две стамбене јединице и једна пословна јединица, на парцели бр. 6431/2 КО 
Ваљево, нису урађени у складу са издатим локацијским условима бр. ROP-VAL-19559-LOC-
1/2016, заводни бр. 350-293/16-07 од 30.08.2016. године и важећим планским документом-ПГР 
„ЦЕНТАР“ („Сл. гласник града Ваљева“, бр. 9/2014). На основу правила важећег планског 
документа ПГР „ЦЕНТАР“ („Сл. гласник града Ваљева“, бр. 9/2014), интервенције на постојећим 
објектима, реконструкција и доградња објекта до реализације у складу са правилима плана 
ПГР „ЦЕНТАР”, („Сл. гласник града Ваљева“, бр. 9/2014), ако је постојећи објекат на међи – није 
дозвољено постављање отвора ка суседној парцели.  
 
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 142. 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-19559-CPА-8/2017, инт.број: 351-
3308/2017-07 од 16.08.2017. године. 
                                                                                                     
Обрађивач: Шеф Одсека 
за грађевинарство и 
заштиту животне средине 
Бранимир Адамовић 
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