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Градска управа за  локални развој, привреду, урбанизам и комуналне  послове, Одељење за 
урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, решавајући по поднетом 
захтеву Општине Мионица  за издавање решења о одобрењу за извођење радова на 
изградњи објекта  спортске хале  у Мионици,  на основу члана 56. ст. 3 у вези са чланом 17 
ст.1 тачка 1 и чл.18 ст.1 тачка 1. Закона о општем управном поступку («Сл.лист СРЈ» бр. 
33/97 и „Сл. гл. РС“ бр. 31/01 и 30/10), доноси 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
ОДБАЦУЈЕ  СЕ  захтев Општине Мионица  са седиштем у  у Ул. војводе Мишића бр. 30,  за 
издавање решења о одобрењу за извођење радова на изградњи  објекта спортске хале, на 
кат. парц. бр. 139 КО Мионица у Мионици   - због ненадлежности. 
  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Општина Мионица   поднела  је овој управи захтев за издавање решења о одобрењу за 
извођење радова наведених у диспозитиву овог закључка.   
 
У проведеном поступку утврђено је следеће чињенично стање: 
 
Увидом у приложену документацију утврђено је да  је  извршена провера усклађености 
приложене пројектне документације са Законом о планирању и изградњи и подзаконским 
актима, са напомном да  се предметни објекат налази на територији општине  Мионица, и са 
изнетог овај орган налази да није стварно надлежан за поступање по овом захтеву.  
 
Чл. 17. ст.1 тачка 1.ЗУП-а прописано је да се стварна надлежност за решавање у управном 
поступку одређује по прописима којима се уређује одређена управна област односно по 
прописима којима се одређује надлежност појединих органа.  
Чл.  18. ст.1 тачка 1.ЗУП-а прописано је да су за решавање у управним стварима у првом 
степену стварно надлежни органи одређени законом или другим прописима.  
 
Чл. 56. ст.3  ЗУП-а прописано је да ако орган нађе да није надлежан за рад по поднеску 
донеће закључак којим ће одбацити поднесак због ненадлежности.  
 
Како је у поступку утврђено да се захтев странке односи на извођење радова на 
непокретности   за коју овај орган није стварно надлежан , одлучено је као у диспозитиву.  



 
 
 
 
 
Против овог закључка може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре  РС Београд – Колубарски управни округ Ваљево, у року од 15 дана од дана 
пријема овог закључка, са таксом од 460,00 динара, 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, ROP-VAL-
12587-ISAW-2/2017 број: 351-3369/2017-07, дана  15.08.2017. год. 
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