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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 Милана Павловића из Ваљева, преко пуномоћника Предузећа 
„ТЕХНОПЛАН 014“ д.о.о Ваљево , у поступку издавања решења о одобрењу за извођења 
радова на изградњи помоћног 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 Милана Павловића из Ваљева, ЈМБГ 2104972774518, са станом у 
Јасеници бб,  за извођења радова на изградњи помоћног објекта, на кат. парц. бр. 
1227/18 КО Грабовица – као неоснован.  

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Милан Павловић из Ваљева,преко ЦИС –АПР поднео је захтев за издавање решења о 
одобрењу за извођење радова  на објекту наведених  у диспозитиву овог решења. 
 
Уз захтев за издавање решења о одобењу за извођење радова инвеститор је приложио:  
идејни пројекат, уплаћене прописане  таксе и накнаде и оверено пуномоћје. 
 
По спроведеном поступку утврђено је следеће чињенично стање: 
 
По извршеној контроли достављене пројектне документације утврђено је објекат чија се 
изградња планира по својим карактеристикама није помоћни објекат. Односно да објекат 
не испуњава одредбе члана 2 тачка 24 Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС” 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС 
24/11,121/12, 42/13-одлука УС,132/14 и 145/14). Па је стога за ову врсту објекта потребно 
прибавити грађевинску дозволу. 
 
Чланом 29. став 6. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/15) прописано је: Ако надлежни орган, 
увидом у достављену документацију, утврди да нису испуњени услови из става 3. овог 
члана, односно да је за радове наведене у захтеву потребно прибавити грађевинску 
дозволу, доноси решење којим одбија захтев, у року од осам дана од дана подношења 
захтева. 



 
Инвеститор  је дужан да уз захтев за издавање грађевинске дозволе  за изградњу 
предметног   објекта поднесе сву потребну документацију из члана 135. Закона о 
планирању и изградњи (“Сл.гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 50/13-
одлука УС, 98/13-одлука УС 24/11,121/12, 42/13-одлука УС,132/14 и 145/14), чл. 84. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објекта ("Сл. гл. РС"бр. 23/15)  и чл. 16-23  
Правилника о  поступку спровођења обједињене процедуре eлектронским путем  (“Сл. гл. 
РС” бр. 113/15).  
 
Сходно наведеном донето је решење као у диспозитиву овог решења.  
 
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-8641-ISAW-1/2016 под бр. 351-400/16-07 од 18.05.2016.  године. 
 
 
   Обрађивач: 
   Самостални стручни сарадник 
   за послове грађевинарства 
   Славица Пантић 
                                                                                        
 
                                                                             
 

                                                                            НАЧЕЛНИК  

                                                     Одељења за урбанизам, грађевинарство,  

                                                       саобраћај и заштиту животне средине 

                                                                         Јасна Алексић 

 
                                                                             
 


