
На основу Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 

95/18), члана 135. и 135а. 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, 83/18, 31/19 и 37/19 и 9/20), 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(„Службени гласник 68/19) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину 

вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Службени 

гласник РС", број 73/19) у поступку по захтеву за измену грађевинске дозволе инвеститора 

ЈП „Србијагас“ Нови Сад за изградњу дистрибутивног гасовода притиска до 16 bra, на 

локацији КО Церова, КО Ариље, КО Вигоште – Поглед,  КО Богојевић, КО Латвица, КО 

Ступчевићи, КО Трешњевица, Општина Ариље, Општинска управа општине Ариље 

доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о  измени грађевинске дозволе 

 

 

1. МЕЊА СЕ правноснажна грађевинска дозволе инвеститору ЈП „Србијагас“ из Новог 

Сада,  за изградњу за изградњу дистрибутивног гасовода притиска до 16 бар, oзнаке GM 

08-18 Ариље Ивањица секција 1 ,на територији општине Ариље, категорије Г, 

класификационе ознаке 222 100, број предмета:  ROP-ARI-6996-CPI-4/2018, заводни број: 

GR-21/18, од 15.11.2018. године због промена у току грађења предвиђених у Изводу из 

пројекта и пројекту за грађевинску дозволу који су саставни део овог решења., на следећим 

кат. парцелама: 

КО Церова: 218/3, 217/1, 1367/;  

КО Ариље: 1154/5,  998,    997,  999,  1000,  1019,  1020,  1021,  1022,  1023,  1028/1,  

1078, 1029/2, 144/12, 1417, 1421, 1416, 1294/7, 1295/8, 1296/3;  

КО Вигоште Поглед.: 1899, 629/2, 1510, 1907;  

КО Богојевићи 1486, 32, 31/1, 1502, 1508, 1513;  

КО Латвица: 1558, 628, 630, 1577;   

КО Ступчевићи: 2010/2,  2004,  2011,  1240/2,  1239,  1854,  1856,  1862/1,  1861, 1862/2, 

1868, 1869, 1870/9, 1874/5, 1874/2, 1874/11, 1874/4, 1874/13, 1875/3, 1875/2, 1875/4, 1875/1, 

1878, 1890/2, 1891/1, 1905/2, 1905/1, 1906, 1909, 1908, 1901/1, 1901/2, 1900/1, 1898, 1899, 

1897/2, 1897/3, 2024, 1855/2;  

КО Трешњевица 3522, 1449, 1451/2, 1451/1, 1452/1, 1452/2, 1452/4, 1911, 1922, 1920, 

1923, 1965, 2186/1, 2185, 2183, 2146/1, 2143, 2142, 2144, 2145, 2131, 2129, 2130, 2101/4, 

2101/5; 

2. Саставни део овог решења су: 

• Локацијски услови предмет број: ROP-ARI-6996-LOCA-7/2019 заводни број LU-

8/18 од 18.12.2019.год издати од стране Општинске управе општине Ариље; 

• Извод из пројекта и пројекат за грађевинску дозволу израђен од стране Предузећа 

за инжењеринг, пројектовање и промет „Белинг“ из Чачка, главни пројектант Александар 

Вучић, дипл.инж.маш., број лиценце 330 0696 16; 

3.Обавезује се инвеститор да поступи у складу са тачком 2. Решења Општинске управе 

општине Ариље IV 03 број 501-27/2018 од дана 06.09.2018. којим је наведено да у случају 

промене пројектно техничке документације објекта носилац пројекта је у обавези да у 

складу са Законом поднесе нови захтев надлежном органу за одлучивање о потреби 

процене утицаја на животну средину. 

4.Инвеститор је дужан да, осам дана пре почетка извођења радова, овом органу, 

пријави почетак грађења објекта а пријава садржи датум почетка и рок завршетка грађења  

и уз пријаву достави доказ о испуњености следећег: 

- Доказ о испуњности обавезе из тачке 3. диспозитива овог решења; 



- Доказ о испуњености услова ЈП „Путеви Србије“ број ДК-743 од дана 09.12.2019.год.,   

којима  се инвеститор обавезује да пре почетка извођења радова за предметну изградњу са 

ЈП „Путеви Србије“ уреди односе у складу са чланом 213. Закона о накнадама за 

коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", број 95/18), а према достављеној 

техничкој документацији и у складу са чланом 17. став 1. Закона о путевима ("Службени 

гласник РС",бр. 41/18 и 95/18-др. закон) прибави решење о испуњености издатих услова. 

-Доказ о испуњености услова „Телеком Србија“ (број предмета: 525228/3-2019 др. од 

02.12.2019.год.) - да је у сарадњи са надлежном службом „Телеком Србија“ а.д. извршити 

идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних  каблова Телеком-а у 

зони планираних радова. 

 4. Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од пет година од дана 

правоснажности решења којим је издата грађевинска дозвола, не изда употребна дозвола 

осим за објекте комуналне инфраструктуре који се изводе фазно и породичне стамбене 

зграде  које инвеститор гради ради решавања својих стамбених потреба (став 4. члана 140. 

Закона о планирању и изградњи). 

  Надлежни орган који издаје грађевинску дозволу, у обавези је да је заједно са 

пројектом за грађевинску дозволу достави Јавном водопривредном предузећу, ради 

утврђивања усклађености техничке документације са издатим водним условима; 

По завршетку изградње објекта и техничког прегледа објекта, инвеститор је у 

обавези да се обрати Јавном водопривредном предузећу са захтевом за издавање водне 

дозволе.  

У смислу члана 33. став 1. тачка 9. Закона о заштити од пожара („Службени гласник 

РС“ број 111/2009 и 20/2015), за наведену инсталацију, прибавља се сагласност, на 

техничку документацију у погледу мера заштите од пожара, од надлежног органа 

Министарства унутрашњих послова Републике Србије.  

Сходно члану 123. Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. 

гласник РС“ бр. 68/2019) и члану 33. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 

111/09 и 20/15) потребно је, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности за 

употребу, доставити на сагласност пројекте за извођење, који су урађени у складу са 

прописима који су важећи и на снази у тренутку предаје истих надлежном органу МУПа 

Републике Србије на сагласност 

У смислу члана 36. став 2. тачка 11. Закона о заштити од пожара („Службени гласник 

РС“ број 111/2009 и 20/2015), за наведену инсталацију, прибавља се решење, којим се 

утврђује подобност за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара 
предвиђених у техничкој документацији, од надлежног органа Министарства унутрашњих 

послова Републике Србије.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Инвеститор ЈП „Србијагас“ из Новог Сада поднео је захтев за измену правноснажне 

грађевинске дозволе,  за изградњу  дистрибутивног гасовода притиска до 16 бар, oзнаке 

GM 08-18 Ариље Ивањица секција 1, на територији општине Ариље, категорије Г, 

класификационе ознаке 222 100, број предмета:  ROP-ARI-6996-CPI-4/2018, заводни број: 

GR-21/18, од 15.11.2018. године због промена у току грађења предвиђених у Изводу из 

пројекта и пројекту за грађевинску дозволу.  

Захтев је поднет у ЦИС-у  дана 28.09.2020.год. у 13:46:42 број предмета ROP – ARI 

– 6996–CPА-8/2020. Предмет је заведен у Општинској управи општине Ариље и додељен 

Одељењу за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове под бројем GR-29/20. 

Уз захтев је достављено следеће: 

1. Извод из пројекта; 

2. Пројекат за грађевинску дозволу; 



3. КТП са подземним инсталацијама; 

4. Пуномоћје; 

5. Решење екологија; 

6. Списак парцела; 

7. Енергетску дозволу. 

У складу са ставом 2. члана 17. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем надлежни орган је потврдио да је поднета документација у 

складу са издатим Локацијским условима број: ROP-ARI-6996-LOCA-7/2019 заводни број 

LU-8/18 од 18.12.2019.год. 

У складу са члном 17. став 5 Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем надлежни орган не утврђује право својине за кат.парцеле 

испод које се граде подземни делови линијских инфраструктурних објеката.  

Увидом у поднети захтев, прибављену документацију и Локацијске услове ROP-

ARI-6996-LOCA-7/2019 заводни број LU-8/18 од 18.12.2019.год издате од стране 

Општинске управе општине Ариље, овај орган је утврдио да су испуњени сви услови за 

издавање предметне грађевинске дозволе из члана 135. Закона о планирању и изградњи, 

односно сви формални услови за поступање по захтеву за грађевинску дозволу предвиђени 

Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем,  па је 

одлучено као у диспозитиву. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се у року од 

8 дана по пријему изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре Републике Србије-Златиборски управни округ Ужице. Жалба се подноси 

електронсим путем у систему Цеоп или се предаје преко ове управе непосредно или на 

записник, или се шаље поштом препоручено и за исту се плаћа административна такса у 

износу од 430,00 динара на рачун Буџет Републике Србије, број рачуна: 840-742221843-57, 

модел: 97, позив на број: 49-081. 

  

ОПШТИНА АРИЉЕ 

- Општинска управа – 

Број предмета:  ROP – ARI – 6996– CPА-8/2020 

Заводни број: GR-29/20, од 05.10.2020. године 

          

 

Поступак водила                                                  Начелник општинске управе 

        Весна Давидовић                                                              Горица Петровић 


