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Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове, Одсек за 
урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, решавајући по 
захтеву ГП „КОМПРЕСОР ИНГ“ д.о.о. Ваљево, за издавање решења о одобрењу  за 
извођење радова на изградњи помоћног објекта - надстрешнице, на основу чл.145 ст. 6 
Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр.72/09, 81/09, 64/10-УС, 
24/11, 121/12, 42/13-УС, 132/14 и 145/14) и на основу чл. 192. ЗУП-а (Сл. лист СРЈ број 
33/97 и 31/01 и 30/10), доноси 
                              
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
ОДБИЈА СЕ  захтев ГП „КОМПРЕСОР ИНГ“ д.о.о. Ваљево, ПИБ 105592947, са 
пословним седиштем у ул. Милована Глишића бр.56, за издавање решења о одобрењу 
за извођење радова на изградњи помоћног објекта - надстрешнице, на кат. парц. бр. 
8833/14 КО Ваљево  у Ваљеву у ул. Сувоборска бб , као неоснован.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
ГП „КОМПРЕСОР ИНГ“ д.о.о. Ваљево, поднело је овој управи захтев за издавање 
решења о  одобрењу за извођење радова на изградњи помоћног објекта - 
надстрешнице, постојећег на кат. парц. бр. 8833/14 КО Ваљево. 
 
Уз захтев странка је приложила: доказ о уплати накнаде  за ЦЕОП, доказ о уплати  
републичке административне таксе и накнаде за рад органа града Ваљева, лист 
непокретности  и идејни пројекат. 
 
Решењем Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и 
инспекцијске послове, Одељења за инспекцијске послоаве, Грађевинске инспекције бр. 
354-306/16-03 од 21.04.2016 год. инвеститору ГП „КОМПРЕСОР ИНГ“ д.о.о. Ваљево 
наложено је да у року од 15 дана од дана пријема решења изврши уклањање 
изграђеног помоћног објекта надстрешнице на кат.парц.бр.8833/14 КО Ваљево, због 
тога што су радови изведени без предходно прибављеног решења. 
 
Законом о планирању и изградњи није прописано издавање одобрења  за већ 
изграђене објекте. 
 
Чланом 192.  ст. 1. ЗУП-а прописано је: На основу одлучних чињеница  утврђених у 
поступку,  орган надлежан за решавање доноси решење у управној ствари  које је 
предмет поступка.  
 
Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, 
саобраћаја  и инфраструктуре РС Београд – Колубарски управни округ Ваљево, у року 



од 15 дана од дана пријема овог закључка, са таксом од 440,00 динара, а преко овог 
органа. 
 
Решено у Градској управи за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне 
послове, Одсеку за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, 
дана 25.04.2016.године под бројем 351-310/16-07. 
 
Обрадио: 
САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК 
    за послове грађевинарства              
              Славица Пантић  
 
 
                                                                                            НАЧЕЛНИК 
                                                                       Одељења за урбанизам, грађевинарство 
                                                                         саобраћај и заштиту животне средине 
                                                                                        Jасна Алексић 
 
  


