На основу члана 147. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник
Републике Србије” број 18/16), 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, 145/2014, 83/18, 31/19 и 37/19) и Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ број
113/15, 96/16 и 120/17) у поступку по захтеву инвеститора „Бомбина“ д.о.о. из Ариља за
издавање грађевинске дозволе за изградњу хладњаче за замрзавање, лагер и прераду воћа и
поврћа са административним садржајем на кат.парцели број 1062 КО Ариље, Општинска
управа општине Ариље доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈE СЕ захтев инвеститора „Бомбина“ д.о.о. из Ариља, за издавање грађевинске
дозволе за изградњу хладњаче за замрзавање, лагер и прераду воћа и поврћа са
административним садржајем на кат.парцели број 1062 КО Ариље, због неиспуњавања
формалних услова.
Образложење
Пуномоћник инвеститора Радица Чемерикић из Ариља је поднела захтев за издавање
грађевинске дозволе за изградњу хладњаче за замрзавање, лагер и прераду воћа и поврћа са
административним садржајем на кат.парцели број 1062 КО Ариље.
Захтев је примљен у ЦИС-у дана 24.06.2019.год. у 08:36:50 и заведен је под бројем ROP
– ARI – 17541– CPI-1/2019. Предмет је заведен у Општинској управи општине Ариље и додељен
Одељењу за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове под бројем GR-8/19.
Пуномоћник инвеститора је уз захтев доставио следеће:
1. Потврда о пријему захтева
1. Доказ о уплати републичке административне таксе;
2. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање решења
3. Поседовни лист;
4. Локацијски услови;
5. Копија плана;
6. Пуномоћје за подношење предметног захтева;
7. Геодетски снимак постојећег стања;
8. Извештај ревизионе комисије;
9. Пројекат за грађевинску дозволу;
10. Пројекат припремних радова;
11. Катастарско топографски план;
12. Елаборат енергетске ефикасности;
13. Елаборат противпожарне заштите;
14. Машински пројекат;
15. Пројекат електроинсталација;
16. Хидротехнички пројекат;
17. Пројекат конструкције;
18. Пројекат архитектуре;
19. Главна свеска;
20. Извод из пројекта;

На основу увида у достављену документацију уз захтев утврђено је да нису испуњени
формални услови за поступање по предметном захтеву и то:
Није поступљено у складу са чланом 10. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем и није поступљено у складу са тачком 8. (Посебни услови) став
2. Локацијских услова за предметни објекат – није достављен доказ о спроведеној парцелацији
и формирању парцеле како је прописано урбанистичким пројектом.
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 претходном 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 58. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник Републике
Србије” број 33/97), члана 145. 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, 145/201483/18, 31/19 и 37/19) и Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ број 113/15,
96/16 и 120/17) извршена је провера испуњености услова за издавање одобрења за изградњу
предметног објекта.
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
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