
 

 

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: APR: ROP-VAL-40297-CPIH-2/2018 
Интерни број: 351-81/2018-07 
Датум: 30. јануар 2018. године 
В а љ е в о, Карађорђева 64 

 
Градска управа Ваљево, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и 
заштиту животне средине, решавајући по захтеву  Максимовић Филипа, Давида и 
Часлава из Ваљева, у поступку измене грађевинске дозволе услед промене 
инвеститора  објекта за викенд становање и комерцијално коришћење, на основу 
члана 141. Закона о планирању и изградњи  ("Службени гласник Републике Србије" 
број 72/09, 81/09, 24/11,121/12, 132/14 и 145/14) и члана 136. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник Републике Србије“ број 18/2016) и 
овлашћењу начелника градске управе број 112-524/16-01/2 од 5.12.2016 доноси  
  
                                                            Р Е Ш Е Њ Е 

 
 
ОДБИЈА СЕ захтев Максимовић Филипа са станом на адреси Вука Караџића број 
30, ЈМБГ 0412979770029, Максимовић Давида са станом на адреси Војводе 
Мишића 42/2, ЈМБГ 3007982770012, Максимовић Часлава са станом на адреси 
Змај Јовина улица број 9, ЈМБГ 0704984770011,  за издавање решења о измени 
грађевинске дозволе број 351-39/07-07/1 од 22.2.2007. године услед промене 
имена инвеститора  за изградњу објекта за викенд становање и комерцијално 
коришћење-13 апартмана на катастарској парцели 608/2 КО Дивчибаре– као 
неоснован. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Овом органу су дана 19.1.2018. године, Максимовић Филип, Давид и Часлав из 
Ваљева а преко ЦИС-АПР, поднели усаглашен захтев  за издавање решења о 
измени грађевинске дозволе услед измене инвеститора за градњу објекта 
наведеног у диспозитиву. 
  
Уз усаглашен захтев, подносиоци су приложио: уговор о купопродаји и анекс 
уговора о купопродаји. 
 
Решавајући по поднетом захтеву утврђено је следеће чињенично стање: 
 
Закључком број ROP-VAL-40297-CPA-1/2017, интерни број: 351-5540/2017-07 од 17. 
јануара 2018. године одбачен је захтев Максимовић Филипа , Максимовић Давида 
и Максимовић Часлава  за издавање решења о измени грађевинске дозволе број 
351-39/07-07/1 од 22.2.2007. године услед промене имена инвеститора  за 



 

 

изградњу објекта за викенд становање и комерцијално коришћење-13 апартмана 
на катастарској парцели 608/2 КО Дивчибаре због непостојања формалних услова. 
 
Инвеститор уз усаглашен захтев није доставио није доставио доказ о плаћеном 
одговарајућем порезу. 

Члан 141. Закона о планирању и изградњи прописује да ако се након 

правноснажности решења о грађевинској дозволи промени инвеститор, нови 

инвеститор је дужан да у року од 15 дана од дана настанка промене, поднесе 

органу који је издао грађевинску дозволу захтев за измену решења о грађевинској 

дозволи. 

Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се доказ о праву својине, односно другом 

праву на земљишту ради изградње објекта, односно доказ о праву својине на 

објекту ради реконструкције објекта и други правни основ стицања права својине 

на објекту у изградњи. 

Ако се објекат у изградњи налази на земљишту које је у приватној својини, уз 

захтев из става 2. овог члана доставља се уговор о куповини грађевинског 

земљишта, односно објекта у изградњи, закључен у облику јавнобележничког 

записа, односно други правни основ о стицању права својине на грађевинском 

земљишту, односно објекту у изградњи, са доказом о плаћеном одговарајућем 

порезу у складу са законом којим се уређују порези на имовину, односно доказом 

да промет грађевинског земљишта, односно објекта у изградњи није предмет 

опорезивања у складу са законом којим се уређују порези на имовину. 

Имајући у виду да је подносилац захтева није поднео све доказе и није преузео све 
правне радње предвиђене горе наведеним чланом закона орган је одлучио као у 
диспозитиву решења. 
 
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, а преко овог органа, са таксом од 
460,00  динара. 
 
Решено у Градској управи Ваљево, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, 
саобраћај и заштиту животне средине, под бројем ROP-VAL-40297-CPIH-2/2018, 
интерни број: 351-81/2018-07 од 30. јануара 2018. године.  
 
Обрађивач: 
саветник 
за послове грађевинарства 
Славица Пантић 

 
НАЧЕЛНИК  

                                                                  Одељења за урбанизам, грађевинарство,  
                                                                      саобраћај и заштиту животне средине 

                                                                                   Катарина Новаковић 
                



 

 

 


