
На основу члана 115. и члана 210. 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 и 
145/2014) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем („Службени гласник РС“ број 113/15) у поступку по захтеву Мирка Пилчевића  из  
Ариља, за издавање грађевинске дозволе за изградњу гараже (слободно стојећи објекат 
без прикључења на инфраструктуру) кат.парцели број 1332/9 КО Ариље, Општинска 
управа општине Ариље доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

ОДБАЦУЈE СЕ захтев Мирка Пилчевића  из  Ариља, за издавање грађевинске 
дозволе за изградњу гараже (слободно стојећи објекат без прикључења на 
инфраструктуру) кат.парцели број 1332/9 КО Ариље, из формалних разлога. 

.  

О б р а з л о ж е њ е 
 

Пуномоћник Г.П.Т.Р. „Ригол“ из Ариља је у име Мирка Пилчевића  из  Ариља 
поднео захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу гараже (слободно стојећи 
објекат без прикључења на инфраструктуру) кат.парцели број 1332/9 КО Ариље  

Захтев је примљен у ЦИС-у  дана 2.6.2016.год. у 14:30:56 и заведен је под бројем 
ROP – ARI –11772 – CPI-1/2016. Предмет је заведен у Општинској управи општине 
Ариље и додељен Одељењу за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове дана 
3.6.2016.год. под бројем 01 број 351-56/16.год. 

   
 Пуномоћник инвеститора Г.П.Т.Р. „Ригол“ из Ариља је уз захтев доставио 
следеће: 

1. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање решења у складу са чланом 135. 
Закона о планирању изградњи; 

2. Извод из пројекта за грађевинску дозволу; 
3. Остала документа захтева за грађевинску дозволу – изјаве; 
4. Пуномоћје за подношење предметног захтева-1 
5. Пуномоћје за подношење предметног  захтева-2;  
6. Потврда о пријему захтева. 

 
 

На основу увида у захтев и у достављену документацију уз захтев утврђено је 
следеће: 

1. Чланом 2 Закона о планирању и изграњи гаража је обухваћена тачком 24) као 
помоћни објекат који је у функцији главног објекта а гради се на истој парцели на којој је 
саграђен или може бити саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне намене ( 
гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду и сл.);  

2. Члан 145. Закона о планирању и изградњи прописује да се грађење објеката 
обухваћених тачком 24) члана 2. Закона о планирању и изградњи врши на основу 
решења којим се одобрава извођење тих радова. 

На основу напред наведеног, поступајући орган је утврдио да је инвеститор Мирко 
Пилчевић из Ариља преко пуномоћника Г.П.Т.Р. „Ригол“ из Ариља поднео захтев за 
издавање грађевинске дозволе за објекат за који је чланом 145. Закона о планирању и 



изградњи предвиђено издавање Одобрења за извођење радова уз задовољавање 
других услова из члана 145. Закона, а не грађевинска дозвола како је инвеститор у 
захтеву навео. 
  
 На основу утврђеног чињеничног станња и применом одредби члана 115. и 210 
Закона о општем управном поступку (“Службени гласник Републике Србије” број 33/97), 
члана 2. и 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 и 145/2014) и Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ број 
113/15) извршена је провера испуњености услова  за издавање грађевинске дозволе за 
изградњу гараже (слободно стојећи објекат без прикључења на инфраструктуру) 
кат.парцели број 1332/9 КО Ариље и одлучено је као у диспозитиву овог закључка. 
 
            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 –11772 – CPI-1/2016 

Заводни број:  01 број 351-56/16, од 10.6.2016. године 
 

          Начелник општинске управе 
                                                                                Ружица Николић - Василић 

 
 


