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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 Града 
Ваљева, поднетог преко овлашћеног лица ЈП "Дирекције за урбанизам, грађевинско 
земљиште, путеве и изградњу Ваљева" за издавање решења о одобрењу  извођења радова 
на  реконструкцији дела улица Мирка Обрадовића и Хајдук Вељкове  – формирање кружног 
тока саобраћаја,  на основу чл. 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), чл. 29. став 5. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/15), члана 210.  
Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ број 33/97 и 31/01 и „Службени гласник 
РС“ број 30/10 и 18/2016), доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
  

 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев  Градa Ваљевa,  са пословним седиштем у  ул. Карађорђева бр. 64.  
за издавање решења о одобрењу  извођења радова на  реконструкцији  дела улица Мирка 
Обрадовића и  Хајдук Вељкове – формирање кружног тока саобраћаја , на  кат. парц. бр. 
7332/1 и 7397   КО Ваљево ,  због непостојања формалних услова за поступање по захтеву 
странке.  

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
Овој управи дана 16.09.2016. године, у име Града Ваљево, од стране овлашћеног лица ЈП 
"Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева"  , поднет је 
захтев за  издавање решења о одобрењу  извођења радова на реконструкцији дела улица  
наведених у диспозитиву закључка.  
  
Инвеститор је уз захтев поднео:  идејни пројекат (пројекат саобраћаја и саобраћајне 
сигнализације)  урађен од  „Хармонијапројект“ д.о.о. Ваљево, одговорни пројектант је Душан 
Бесара, дипл.инж.саобр. лиценца бр. 370К14811,  копију плана  и копију плана водова  РГЗ-
Службе за катастар непокретности и препис листа непокретности бр. 15008 КО Ваљево за 
предметне кат. парцеле. 
 
Чланом 145. ст. 2. 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:  да се издаје  решење о  одобрењу извођења радова  
инвеститору који има одговарајуће право  у складу са чл. 135. овог Закона, који достави 
идејни пројекат у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке 
документације према класи објекта, односно технички опис и попис радова за извођење 



радова на инвестиционом одржавању односно  уклањању препрека за кретање  особа  са 
инвалидитетом а уредио је односе са јединицом локалне самоуправе у погледу доприноса 
за уређење грађевинског земљишта и платио одговарајућу административну таксу. 
 
Сходно чл. 28. став 5. Правилника о  поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Сл. гл. РС“ бр. 113/15), прописано је  да у случају извођења радова за 
које је потребно прибавити услове  за пројектовање и прикључење  од стране имаоца 
јавних овлашћења, пре подношења захтева  за издавање решења о одобрењу извођења 
радова, инвеститор подноси захтев за издавање локацијских услова надлежном органу.  
 
Чланом 29. ст. 1. тачка 3 и 5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Сл. гл. РС“ бр. 113/15), прописано је да  по пријему захтева  надлежни 
орган  проверава испуњеност  формалних услова  за поступање  по захтеву  за издавање 
решења  из чл. 145. Закона, односно проверава, између осталог  да ли идејно решење 
садржи све прописане податке, и да ли је приложена сва документација  прописана законом 
и подзаконским актима донетим на основу закона.  Чланом 29. ст. 5. наведеног Правилника 
прописано је  између осталог да ако нису испуњени наведени услови, надлежни орган  
захтев одбацује закључком  у року од 5 радних дана  од дана доношења решења.  
 
Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је следеће чињенично 
стање:  
 
  
Графички прилог пројектне документације није у складу са одредбама правилника. Члан 
3.ставом 2. и 3. ПРАВИЛНИКА о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем ("Службени гласник РС", број 113 ) прописано је: Сва акта, као и други документи које 
подносилац прилаже, доставља се у форми електронског документа, у pdf формату, 
потписан квалификованим електронским потписом. Изузетно од става 2. овог члана, 
техничка документација се доставља и у dwg или dwf формату, без обавезе дигиталног 
потписивања. Предметни радови предвиђени идејним пројектом јесу: уређење 
саобраћајница у оквиру постојеће регулације улица или реконструкција дела улица, 
(наведени назив побољшање може се користити у поступку који се спроводи у складу са 
Одлуком о путевима). Напомена: Контролом пројектне документације одељење је утврдило 
одређене недостатке пројектне документације који могу угрозити безбедност сапобраћаја и 
мишљења је да: У складу са правилником о саобраћајној сигнализацији знак II-45.2 (кружни 
ток саобраћаја) поставља се на врх знака III-84 и III-84.1 (табле за означавање врха 
разделног острва), по нашем мишљењу потребан је и знак I-30 „раскрсница са кружним 
током саобраћаја“ на прилазима предметној раскрсници. Раскрсница са кружним током није 
пројектована тако да вођење свих прикључних праваца буде усмерено ка центру уписане 
кружнице тј. улица Мирка Обрадовића геометријски није усмерена на кружни подеоник 
раскрснице што може угрозити безбедност саобраћаја због могућности повећања брзине на 
привилегованом правцу улице Мирка Обрадовића због битно повољније пројектоване 
трајекторије. Коловоз кружног тока треба да је за једну саобраћајну траку која омогућава 
пролаз меродавног возила. 
  
 
Имајући у виду наведене формалне  недостатке, овај орган је на основу чл. 29. ст. 5.  
Правилника  о поступку спровђења обједињене процедуре електронским путем, донео 
одлуку као у диспозитиву овог закључка.  
 
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. 
 
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 заштиту животне средине, број ROP-VAL-23839-ISAW-1/2016, интерни 
број: 351-1031/2016-07, од 21.09.2016 год. 
 
Обрађивач: 
САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК 
       за послове грађевинарства 
          Снежана Богдановић                                      
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                                                                Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај 
                                                                                   и заштиту животне средине 
                                                                                           Јасна Алексић 
                                                                                                     
                                                                                      
                                                                       

                                                         

                                                                            

 

 
                                                                                                                             
 
                                                                                                                                             

 

 
 


