
На основу члана 58. и чл. 210. Закона о општем управном поступку 
(“Службени гласник Републике Србије” број 33/97), члана 135. 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) и Правилника о начину, поступку 
и роковима спровођења обједињене процедуре, решавајући по захтеву 
„Млекара Моравица“ д.о.о.  из Ариља за издавање грађевинске дозволе за 
изградњу постројења за пречишћавање технолошких отпадних вода из 
технолошког процеса у оквиру пословног комплекса „Млекара Моравица“ 
д.о.о. на кат. парцели број 665/19  КО Ариље, Општинска управа општине 
Ариље, доноси 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

     1.  ОДБАЦУЈE СЕ  захтев „Млекара Моравица“ д.о.о.  из Ариља за 
издавање грађевинске дозволе за изградњу постројења за пречишћавање 
технолошких отпадних вода из технолошког процеса у оквиру пословног 
комплекса „Млекара Моравица“ на кат. парцели број 665/19  КО Ариље, због 
неиспуњавања формалних услова за поступање по захтеву. 
 

У складу са чланом 58. Правилника о садржини, начину и поступку 
израде и начину вршења контроле техничке документације, према класи и 
намени објеката предвиђено је који се елаборати и студије прилажу пројекту 
за грађевинску дозволу.  

 
Сходно овом члану утврђено је да уз пројекат за грађевинску дозволу 

није достављен Елаборат заштите од пожара и Студија о процени утицаја 
на животну средину у складу са прописима којима се уређује ова област. 

 
2. Ако подносилац захтева - инвеститор у року од 10 дана од 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 у ставу 1 овог диспозитива овај орган ће 
наставити поступак и донети решење. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 
  „Млекара Моравица“ д.о.о.  из Ариља поднела је захтев за издавање 
грађевинске дозволе за изградњу постројења за пречишћавање 
технолошких отпадних вода из технолошког процеса у оквиру пословног 
комплекса „Млекара Моравица“ на кат. парцели број 665/19  КО Ариље. 
 
 На основу члана 135. Закона о планирању и изградњи и Правилника 
о начину, поступку и роковима спровођења обједињене процедуре 



извршена је провера испуњености услова за издавање грађевинске дозволе 
за изградњу постројења за пречишћавање технолошких отпадних вода из 
технолошког процеса у оквиру пословног комплекса „Млекара Моравица“ 
д.о.о. на кат. парцели број 665/19  КО Ариље. 
 
 Како је увидом у достављени захтев утврђено је да нису испуњени 
формални услови за даље поступање по захтеву „Млекара Моравица“ д.о.о.  
из Ариља за издавање грађевинске дозволе за изградњу постројења за 
пречишћавање технолошких отпадних вода из технолошког процеса у 
оквиру пословног комплекса „Млекара Моравица“ на кат. парцели број 
665/19  КО Ариље, односно да уз пројекат за грађевинску дозволу није 
достављен Елаборат заштите од пожара и Студија о процени утицаја на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује ова област 
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, таксирана са 430,00 динара, 
административне таксе Општинском већу општине Ариље. 
 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

- Општинска управа - 
01 број 351-77/15, од 14.07.2015. године 

 
 
   Доставити: 
  1. Подносиоцу 
  2.  Архиви       

           
 
                                                                         Начелник општинске управе 
                                                                          Ружица Николић - Василић 

 

 

 


