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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 
урбанизам и саобраћај, по поднетом захтеву Toмић Душана, Јурија Гагрина број 77/79 Нови 
Београд, за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта за вишепородично 
становање спратности Пр + 2С, на кат. парцели број 74/5 КО Попадић, Горња Топлица, преко 
Горана Станојевића као заступника Студија за пројектовање „Архиформа“ Ваљево, Ранисава 
Миливојевића број 26,   на основу члана 56. став 3.  Закона о општем управном поступку („Сл. 
лист СРЈ“ број 33/97 и 31/01) и („Сл. гласник РС“ број 30/10 и 18/16), доноси   
 

З А К Љ У Ч А К 
 
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Томић Душана, Јурија Гагарина број 77/79 Нови Београд, за издавање 
локацијских услова за изградњу стамбеног објекта за вишепородично становање спратности Пр 
+ 2С,  на кат. парцели број 74/5 КО Попадић, Горња  Топлица, преко Горана Станојевића као 
заступника Студија за пројектовање  „Архиформа“ Ваљево, Ранисава Миливојевића број 26, 
због ненадлежности.  

О б р а з л о ж е њ е 
 
Томић Душан, Јурија Гагарина број 77/79, Нови Београд, преко пуномоћника Горана 
Станојевића као заступника Студија за пројектовање „Архиформа“ Ваљево, Ранисава 
Миливојевића број 26, поднео је захтев за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног 
објекта за вишепородично становање спратности Пр + 2С, на кат. парцели број 74/5 КО 
Попадић, Горња Топлица. 
 
Међутим, како се ради о објекту на кат. парцели број 74/5 КО Попадић, Горња  Топлица, то ова  
Градска управа Ваљево, Одељење за урбаникзам, грађевинарство саобраћај и заштиту 
животне средине, Одсек за урбанизам и саобраћај није надлежно за поступање.  
 
Чланом 56. Закона о општем управном поступку између осталог је предвиђено: ако орган нађе 
да није надлежан за рад по поднеску донеће закључак којим ће одбацити поднесак због 
ненадлежности.  
 
У складу са горе наведеним, поступајући у складу са Законом, донет је закључак као у 
диспозитиву.  
 
Против овог закључка допуштена је посебна жалба.  
 

Закључак  донела Градска управи за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове 
града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, 
Одсек за  урбанизам и саобраћај,  Broj: ROP-VAL-13559-LOCH-3/2016 број: 350-306/2016-07 
дана 15.09.2016. год. 
 
ОБРАЂИВАЧ: 
   САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК 

за правне послове у области  просторног  
         и урбанистичког планирања  
                Драгица Стојковић 
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                                                                            Одељења за  урбанизам, грађевинарство,  
                                                                                 саобраћај и заштиту животне средине  
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