
На основу члана 146. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник 

Републике Србије” број 18/16), члана 142. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“,бр. 72/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука 

УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/18)  Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ 

број 113/15) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења 

контроле техничке документације према класи и намени објеката (Службени гласник РС", 

72/18) у поступку по захтеву „Brusnik Energy“ д.о.о. из Београда, за измену грађевинске 

дозволе за изградњу минихидроелектране, бране и грађевине за заштиту обале и насипе на 

кат.парцелама број 2000/1, 2000/2 и 2024 све КО Ступчевићи и кат.парцелама број 3522 и 

2066 све КО Трешњевица, категорије Г, класификационе ознаке 230201, 215201 и 215202, 

Општинска управа општине Ариље доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
ОДБАЦУЈE СЕ  захтев „Brusnik Energy“ д.о.о. из Београда, за измену грађевинске 

дозволе за изградњу мини хидроелектране, бране и грађевине за заштиту обале и насипе на 

кат.парцелама број 2000/1, 2000/2 и 2024 све КО Ступчевићи и кат.парцелама број 3522 и 

2066 све КО Трешњевица, категорије Г, класификационе ознаке 230201, 215201 и 215202, 

број ROP – ARI – 7435– GR -3/2016 заводни број 01 број 351-35/16 од 19.10.2016.год., јер 

достављена документације није у складу са издатим локациским условима број 01 број 353-

2/15 издатим од стране Општинске управе општине Ариље .  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
Инвеститор „Brusnik Energy“ д.о.о. из Београда је поднео захтев Општинској управи 

општине Ариље за измену грађевинске дозволе за изградњу мини хидроелектране, бране и 

грађевине за заштиту обале и насипе на кат.парцелама број 2000/1, 2000/2 и 2024 све КО 

Ступчевићи и кат.парцелама број 3522 и 2066 све КО Трешњевица, категорије Г, 

класификационе ознаке 230201, 215201 и 215202, број ROP – ARI – 7435– GR -3/2016 

заводни број 01 број 351-35/16 од 19.10.2016.год. 

Захтев је примљен у ЦИС-у  дана 15.11.2018.год. у 22:32:20 и заведен је под бројем 

ROP – ARI – 7435 – CPА -8/2018. Предмет је заведен у Општинској управи општине Ариље 

и додељен Одељењу за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове под бројем GR-23/18.  

 

 Уз захтев инвеститор је доставио следеће: 

 

1. Потврда о пријему захтева; 

2. Доказ о уплати републичке административне таксе; 

3. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП; 

4. Техничка контрола; 

5. Главна свеска сепарата; 

6. Извод из пројекта; 

 

На основу увида у достављену документацију утврђено је да нису испуњени формални 

услови за измену грађевинске дозволе јер достављена документације није у складу са 



издатим локациским условима број 01 број 353-2/15 издатим од стране Општинске управе 

општине Ариље 

 

Ако подносилац захтева у року од десет дана од дана пријема овог закључка, а 

најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа 

поднесе нов усаглашен захтев и отклони све недостатке наведене предходном ставу 

образложења овог закључка, не доставља се документација поднета уз захтев који је 

одбачен нити се поново плаћа административна такса и накнада.  

 

 На основу члана 146. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник 

Републике Србије” број 18/16) члана 142. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“,бр. 72/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука 

УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)  Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ 

број 113/15) и и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења 

контроле техничке документације према класи и намени објеката (Службени гласник РС", 

број 23 од 2. марта 2015. године) извршена је провера испуњености услова за  измену 

предметне грађевинске дозволе. 

 Како је увидом у достављени захтев утврђено је да нису испуњени формални услови 

за даље поступање по захтеву Општинска управа општине Ариље је одлучила као у 

диспозитиву.  

 

           ПРАВНА ПОУКА: Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском 

већу општине Ариље, у року од 3 дана од дана достављања, непосредно или преко овог 

органа. 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

- Општинска управа – 

Број предмета:  ROP – ARI – 7435– CPА -8/2018 

Заводни број:  GR-23/18 , од 29.11.2018. године 
        

       Начелник општинске управе 

            Горица Петровић 
 


