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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, решавајући по 
захтеву Светомира Илића из Ваљева, у поступку издавања решења о одобрењу за извођења 
радова на изградњи ограде, на основу члана 29. став 6. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/15), члана 145. став 1.и 6. 
Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник РС», број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14)  
и  члана 192. Закона о општем управном поступку («Сл.лист СРЈ», број 33/97 и 31/01  и «Сл. гл. РС» 
бр. 30/10), доноси  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
ОДБИЈА СЕ захтев Светомира Илића из Ваљева, са станом у Улици Нова 31,  за извођења 
радова на изградњи ограде, на кат. парц. бр. 4014/25 КО Ваљево – као неоснован.  

 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
Светомир Илић из Ваљева, поднео је захтев за издавање решења о одобрењу за извођење 
радова  на објекту наведеном  у диспозитиву овог решења. 
 
Уз захтев за издавање решења о одобењу за извођење радова инвеститор је приложио:  
идејни пројекат урађен од Студиа за пројектовање „АРХИПОИНТ“ из Ваљева, уплаћене 
прописане  таксе и накнаде. 
 
По спроведеном поступку утврђено је следеће чињенично стање: 
 
Приложено пуномоћје потписано је електронским потписом, али изворни документ  није оверен 
од стране надлежног органа,  иако је чл. 49. ст. 2. Закона о општем управном поступку прописано 

да ако се  пуномоћје издаје лицу које није адвокат мора  га оверити надлежни орган. 
 
По извршеној техничкој контроли документације утврђено је: планирана зидана ограда и капија на 
делу источне стране предметне парцеле није постављена на нову регулациону линију у складу са 
планским документом ПГР „Запад“ (Сл.гласник града Ваљева 9/15). 
 
Инвеститор  је дужан да уз нови захтев за издавање решења за извођења радова на изградњи 
ограде планирани објекат и пројектну документацију прилагоди условима важећег ПГР „Запад“. 
 



Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и  
инфраструктуре   РС - 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, ROP- 
VAL-16517-ISAW-1/2016 под бр. 351-755/16-07 од 19.07.2016.  године. 
 
 
   Обрађивач: 
   Самостални стручни сарадник 
   за послове грађевинарства 
   Славица Пантић 
                                                                                        
 
                                                                             

 

                                                                            НАЧЕЛНИК  

                                                     Одељења за урбанизам, грађевинарство,  

                                                       саобраћај и заштиту животне средине 

                                                                         Јасна Алексић 

 
                                                                             
 


