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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 Ристовић Драгомира из Ваљева, преко пуномоћника ПБ “АНАПРОЈЕКТ“ из Ваљева, у 
поступку издавања решења о одобрењу за извођења радова на реконструкцији и промени намене 
дела објекта, 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 Ристовић Драгомира из Ваљева, ЈМБГ 0811938770032, са станом у ул. 
Карађорђева бр.109,  за извођења радова на реконструкцији у оквиру постојећег габарита и 
промени намене дела објекта, на кат. парц. бр. 6724/2 КО Ваљево – као неоснован.  

 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
Ристовић Драгомир из Ваљева, преко пуномоћника, ЦИС –АПР поднела 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 и опис и попис радова урађен од ПБ “АНАПРОЈЕКТ“ из Ваљева, уплаћене 
прописане  таксе и накнаде и оверено пуномоћје. 
 
Овај орган је по службеној дужности прибавио препис листа непокретности број 14949 КО 
Ваљево за катастарску парцелу број 6724/2 КО Ваљево. 
 
По спроведеном поступку утврђено је следеће чињенично стање: 
 
Инвеститор за свој пословни простор број 1, који је и предмет овог поступка има одобрење за 
употребу које је привременог карактера. 
 
Да би се поступак по овој правној ствари наставио потребно је прибавити одобрење за употребу 
пословног простора број 1 постојећег на катастарској парцели број 6724/2 КО Ваљево трајног 
карактера. 
 
 



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-11581-ISAW-1/2016 под бр. 351-560/16-07 од 08.06.2016.  године. 
 
 
   Обрађивач: 
   Самостални стручни сарадник 
   за послове грађевинарства 
   Славица Пантић 
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