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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 Џенопољац 
Мирка из Земуна, преко пуномоћника Џенопољац Душана из Земуна, за издавање решења 
о одобрењу  извођења радова на раздвајању посебних делова објекта викенд становања, 
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), 
доноси  
                                                                
 
                                                               З А К Љ У Ч А К 

  
  
      ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Џенопољац Мирка из Земуна, ЈМБГ: 0207951710109, са станом у 

улици Милице Ракић бр. 73, за издавање решења о одобрењу извођења радова на 
раздвајању посебних делова објекта викенд становања на кат.парц.бр. 999/3 КО Дивчибаре,  
због непостојања формалних услова за поступање по захтеву странке.  

 
 

                                                             О б р а з л о ж е њ е  
 
 
Џенопољац Душан из Земуна, преко пуномоћника Џенопољац Душана из Земуна, поднео је 
овом органу, преко централног информационог система Агенције за привредне регистре, 
захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова на раздвајању посебних делова 
објекта викенд становања на кат.парц.бр. 999/3 КО Дивчибаре. 
 
Инвеститор је уз захтев поднео: идејни пројекат урађен од „DELTA PREVING“ Нови Београд 
и пуномоћје  за заступање  подносиоца захтева.  
 
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: Решење о  одобрењу извођења радова се издаје 
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. 
 
Чланом 3. став 1 и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем («Сл.гласник РС» бр.113/2015), прописано је: Обједињена процедура, 
односно одређене фазе обједињене процедуре покрећу се пред надлежним органом 
попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз ЦИС, који се потписује 
квалификованим електронским потписом.  
Сва акта која доносе, односно размењују, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења у 
обједињеној процедури и/или ради употребе у тој процедури, као и други документи које 
подносилац захтева, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења достављају у 
обједињеној процедури, достављају се у форми електронског документа, у pdf формату, 
потписаном квалификованим електронским потписом. 
 
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: 
 
-у тексту захтева није уписано име другог инвеститора као подносиоца захтева, а увидом у      
 приложено пуномоћје 
-у захтеву је погрешно уписана врста предметних радова( увидом у идејни пројекат  
 предметни радови су радови на раздвајању посебних делова објекта викенд становања)  
-пуномоћје није електронски потписано 
-није приложен доказ о уплатама накнаде за ЦЕОП, републичке адм. таксе и накнаде за рад  
 надлежног органа ( уз захтев који сте поднели преко Централног информационог система 
није приложен доказ о уплати накнаде за Централну евиденцију обједињених процедура у 
складу са чланом 27а став 1. тачка 5. Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге 
услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. Гласник РС“ бр. 119/13, 138/14, 
45/15 и 106/15, којом је прописано да накнада за издавање и измену решења у складу са 
чл.145. Закона о планирању и изградњи износи 2.000,00 динара. Такође, потребно је 
приложити доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 385,00 динара,  а 
у складу са тар.бр. 165. Закона о републичким административним таксама („Сл.гласник РС“, 
бр. 43/2003, 51/2003-испр., 61/2005, 101/2005-др. Закон, 5/2009, 50/2011, 70/2011-усклађени 
дин.изн., 55/2012-усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013-усклађени дин.изн., 65/2013-др. 
Закон и 57/2014-усклађени дин.изн, а у складу са тар.бр.1. износ од 300,00динара. Накнада 
за рад Градских управа града Ваљева сходно тар. броју 3. т.7. Одлуке о накнадама за рад  
Градских управа града Ваљева („Сл. Гласник града Ваљева“ бр. 1/11, 4/11 и 17/12) 
прописана је у износу од 336,00 дин.) 
 
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, под бројем. ROP-VAL-20729-ISAW-1/2016, инт. 
број: 351-943/2016-07,  дана  23.08.2016. год. 
  
Обрађивач: 
Шеф Одсека 
за грађевинарство и 
заштиту животне средине 
Бранимир Адамовић 
                                                                                                НАЧЕЛНИК 
                                                                    Одељења за урбанизам, грађевинарство 
                                                                       саобраћај и заштиту животне средине 
                                                                                             Јасна Алексић 
 
 
 
                                                                           
                                                                                                                             
 
                                                                                                                                             

 

 
 


