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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 Радосасвљевић 
Животе из Ваљева,  поднетог преко пуномоћника Марковић Јелена из Ваљева, за 
издавање решења о одобрењу  извођења радова на изградњи отворене челичне 
надстрешнице за складиштење робе за керамичарске радове, на основу члана 145. Закона 
о планирању и изградњи  (“Сл. гл. РС” бр. 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), чл.29. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем („Сл. Гл. РС“ бр. 113/15) и чл.192.  ЗУП-а 
(«Сл.лист СРЈ», бр. 33/97 и 31/01) и (“Сл.  гл. РС” број 30/10),  доноси 
 
                                                         
                                                       Р Е Ш Е Њ Е 
 
ОДБИЈА СЕ захтев Радосављевић Животе из Ваљева, ЈМБГ: 2812960770015, са станом 
у улици Ваљевског НОП одреда бр. 57, за издавање решења о одобрењу извођења 
радова на изградњи отворене челичне надстрешнице за складиштење робе за 
керамичарске радове на кат.парц.бр. 2767/1 КО Ваљево - као неоснован 

 
                                                 
                                                  О б р а з л о ж е њ е  

 
Радосављевић Живота из Ваљева, преко пуномоћника Марковић Јелене из Ваљева, 
преко ЦИС - АПР, поднео је захтев  за издавање решења о одобрењу за извођење  
радова на изградњи отворене челичне надстрешнице за складиштење робе за 
керамичарске радове, наведено у диспозитиву овог решења. 
 
Уз захтев за издавање решења инвеститор је приложио Идејни пројекат и главну свеску 
урађене од „Ва Градња 2007“д.о.о. Ваљево, доказ о уплати накнаде за ЦEOП, доказ о 
уплати накнаде стварних трошкова надлежном органу – Градској управи Ваљево, доказ 
о уплати републ.адм.таксе и пуномоћје  за заступање  подносиоца захтева. 
 
Чланом 145. ст. 2. и 4. 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. 

Надлежни орган одбиће решењем захтев ако је за радове наведене у захтеву потребно 
издавање грађевинске дозволе, у року од осам дана од дана подношења захтева. 



 
 
Чланом 29. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Сл. гл. РС“ бр. 113/15), прописано је: 1)По пријему захтева за 
издавање решења из члана 145. Закона, надлежни орган проверава испуњеност 
формалних услова за поступање по том захтеву, односно проверава да ли је: 
1) надлежан за издавање решења за које је поднет захтев; 
2) подносилац захтева лице које може бити инвеститор те врсте радова у складу са 
Законом; 
3) захтев поднет у прописаној форми и да ли захтев, односно идејни пројекат поднет уз 
захтев, садржи све прописане податке; 
4) за извођење предметних радова потребно прибављање локацијских услова и уколико 
јесте да ли је инвеститор претходно прибавио локацијске услове; 
5) приложена сва документација прописана Законом и подзаконским актима донетим на 
основу Закона; 
6) уз захтев приложен доказ о уплати прописане накнаде, односно таксе. 
Чланом 29. став 2. тач. 1 и 6. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем прописано је:  Надлежни орган проверава и:1) усклађеност захтева са 

планским документом, односно сепаратом;6)Ако надлежни орган, увидом у достављену 

документацију, утврди да нису испуњени услови из става 3. овог члана, односно да је за 

радове наведене у захтеву потребно прибавити грађевинску дозволу, доноси решење којим 

одбија захтев, у року од осам дана од дана подношења захтева. 

 
Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је следеће чињенично 
стање:  
 
За радове наведене у захтеву  потребно је  прибављање локацијских услова,  издатим 
локацијским условима бр. 350-137/15-07 од 21.04.2015. године, увидом у списе предмета, 
утврђено је да је протекао  рок важења. 
Приказани радови представљају доградњу постојећег објекта, а не изградњу новог       
помоћног објекта (за радове наведене у захтеву потребно је прибавити грађевинску 
дозволу). 
 
Имајући у виду наведено, овај орган је на основу чл. 145. ст. 4. . Закона о планирању и 
изградњи  (“Сл. гл. РС” бр. 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) и чл. 29. ст. 2.тачка 6. Правилника  о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гл. РС“ бр. 113/15), донео одлуку као у 
диспозитиву овог 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, 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 под бр. ROP-VAL-30897-
ISAW-1/2016,инт бр.351-1238/15-07 од 29.11.2016.године. 
Обрађивач: 
Шеф Одсека 
за грађевинарство и 
заштиту животне средине 
Бранимир Адамовић 
 
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                               ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА 
                                                                                                         ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
                                                                                                             ШЕФ ОДСЕКА 
                                                                                                     за урбанизам и саобраћај 
                                                                                                          Светислав Петровић 
             
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


