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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 
ROP-VAL-23281-ISAW-1/2016 

Број: 351-1015/2016-07 
Датум: 15.09.2016. год. 

 

 
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 Месне 
заједнице Роћевићи, а по пуномоћнику Бироу за пројектовање и инжењеринг „Центар-
Пројект“ Краљево, за издавање решења о одобрењу  извођења радова, 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),   чл. 21. чл. 56.  и  чл. 210.  Закона о општем управном 
поступку („Сл. лист СРЈ“ број 33/97 и  „Службени гласник РС“ број 31/01 и 30/10), доноси  
доноси 
  
 

З А К Љ У Ч А К 
  

 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Месне заједнице Роћевићи – Краљево, за издавање решења о 
одобрењу извођења радова на инвестиционом одржавању објекта – саобраћајнице, на кат. 
парц. бр. 1327 КО Роћевићи, због непостојања формалних услова за поступање по захтеву 
странке.  

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
Дана 13.09.2016. године , овом органу је  преко централног информационог система 
Агенције за привредне регистре, поднет захтев за издавање решења о одобрењу извођења 
радова  наведених  у диспозитиву закључка.  
 
 У проведеном поступку утврђено је следеће чињенично стање:  
 
Увидом у приложене доказе утврђено је да се предметни радови изводе  на кат. парцели 
која припада КО Роћевићи и да се захтев странке односи на извођење радова на 
непокретности за коју овај орган није месно надлежан . 
  
 
Чл. 21. ст.1 тачка 1.ЗУП-а прописано је да се месна  надлежност  одређује у управним 
стварима која се односе на непокретност – према месту у коме се она налази.    
 



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.  
 
Чланом 29. ст. 1. тачка 1. 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 је орган надлежан за 
издавање решења за које је поднет захтев.  Чланом 29.  став 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 подношења захтева.  
 
   
Са изнетог овај орган налази да није месно надлежан за поступање по овом захтеву. 
  
 
Имајући у виду наведени формални  недостатак, овај орган је на основу чл. 29. ст. 5.  
Правилника  о поступку спровђења обједињене процедуре електронским путем, донео 
одлуку као у диспозитиву овог закључка.  
    
 
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, ROP-VAL-23281-ISAW-1/2016, инт. број: 351-
1015/2016-07,  дана  15.09.2016. год. 
 
 
 
  
  Обрађивач: 
САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК 
         за послове грађевинарства 
             Славица Пантић 
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                                                                         саобраћај и заштиту животне средине 
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