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Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Ваљево, 
Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, Одсек за 
грађевинарство и заштиту животне средине, решавајући по захтеву привредног друштва 
«Vamag DOO» из Ваљева, преко пуномоћника пројектног бироа «Студиоформ» д.о.о. за 
одобрење изградње помоћног објекта, на основу члана 145. Закона о планирању и изградњи  
(«Службени гласник Републике Србије» број 72/09,  81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,132/14 и 145/14), члана 29. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем («Службени гласник Републике Србије» број 
113/15) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике 
Србије“ број 18/2016) и овлашћењу начелника Одељења за урбанизам, грађевинарство, 
саобраћај и заштиту животне средине број 112-524/16-01/2  од 5.12.2016. доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

ОБУСТАВЉА СЕ поступак по захтеву привредног друштва «Vamag DOO» из Ваљева, са 
седиштем у Радничкој улици број 3, матични број 07373732, за одобрење радова на изградњи 
помоћног објекта (надстрешница) на катастарској парцели 835/10 КО Белошевац у Ваљеву, 
због одустанка.

О б р а з л о ж е њ е

Овом органу је дана  2.6.2017. године,  преко ЦИС-АПР, поднет захтев  за издавање 
одобрења за изградњу помоћног објекта (надстрешнице), на катастарској парцели број 835/10 
КО Белошевац у Ваљеву. 

Подносилац захтева је доставио: доказ о уплати накнаде за ЦЕОП, доказ о уплати  
републичке административне таксе и накнаде за рад органа града Ваљева, главну свеску и 
пројекат архитектуре, катастарско-топографски план, као и писано пуномоћје. 

Пуномоћник инвеститора је преко преко ЦИС-АПР дана 7.6.2017. дао изјаву о одустајању од 
захтева за вођење поступка.

Члан 98. Закона о општем управном поступку прописује да странка може одустати од захтева 
док не буде обавештена о решењу другостепеног органа, којом приликом се решењем 
обуставља поступак, ако се не противи противна страна или ако би настављање поступка 
било у јавном интересу.

Будући да је странка одустала од захтева, као и да нема противне стране, нити је прописано 
да се овај поступак може водити по службеној дужности у јавном интересу, донето је решење 
као у диспозитиву.
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Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре РС Београд, Колубарски управни округ Ваљево, у року од 8 дана од дана 
пријема овог решења, са таксом од 440,00 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, 
Одсек за грађевинарство и заштиту  животне средине, ROP-VAL-15590-ISAW-1/2017 интерни 
број: 351-2457/2017-07 од 8. јуна 2017. године.
 

Обрађивач:
Стручни сарадник за послове грађевинарства
Владимир Пантић
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