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ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ EURO 2001“ DOO ВАЉЕВО 
ВАЉЕВО 

Ул. Нушићева бр. 11 
 
ПРЕДМЕТ: Обавештење 
 
Поводом пријаве радова за изградњу пословног објекта - магацински простор и 
административни део, на кат. парц. бр. 1813/23  КО Ваљево у Ваљеву, ул. Богдана Болте, 
поднете дана 08.02.2016. године, обавештавамо вас следеће: 
Чланом 31. став 1. и став 2. тачка 1. Правилника о  поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем („Сл. Гласник РС“ бр. 113/15) прописаноје: Пријава радова у 
складу са издатом грађевинском дозволом, решењем издатим у складу са чланом 145. 
Закона, односно привременом грађевинском дозволом, врши се надлежном органу кроз 
ЦИС, најкасније осам дана пре почетка извођења радова. 
 Уз пријаву из става 1. овог члана подноси се доказ о плаћеној административној такси за 
подношење пријаве и накнади за Централну евиденцију. 
 Чланом 32. став 2. истог правилника прописано је: Ако нису испуњени формални услови из 
става 1. овог члана, надлежни орган без одлагања обавештава подносиоца да нису 
испуњени услови за пријаву радова. 
Увидом у пријаву која је преко ЦИС поднета дана 08.02.2016. године, утврђено је да иста 
није благовремена, обзиром да је као датум планираног почетка радова уписан дан 
08.02.2016. године. 
Уз захтев који сте поднели преко Централног информационог система није приложен доказ о 
уплати накнаде за Центалну евиденцију обједињених процедура у складу са чланом 27а 
став 1. тачка 9.  Одлке 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 пријаву радова износи 500,00 динара, као и доказ о уплати накнаде 
за рад Градских управа града Ваљева сходно тар. Броју 3. т.6. Одлуке о накнадама за рад  
Градских управа града Ваљева („Сл. Гласник града Ваљева“ бр. 1/11, 4/11 и 17/12) којом је 
прописана накнада у износу 510,00 динара.  
Обзиром да нису испуњени формални услови из члана 32. став 1. Правилника о  поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. Гласник РС“ бр. 113/15), овај 
орган не може потврдити пријаву радова. 
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