
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 
„Лаки“ д.о.о. из Ариља за издавање грађевинске дозволе за изградњу 
пословног објекта - управне зграде на кат. парцели број 132/2  КО 
Ступчевићи, Општинска управа општине Ариље, доноси 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

     1.  ОДБАЦУЈE СЕ  захтев „Лаки“ д.о.о.  из Ариља за издавање 
грађевинске дозволе за изградњу пословног објекта - управне зграде на кат. 
парцели број 132/2  КО Ступчевићи, због неиспуњавања формалних услова 
за поступање по захтеву  и то: 
 

 Није достављен доказ о уплати административне таксе и то 
општинска административна такса  у висини од 1.000,00 динара на жр 
број 840-742251-843-73, позив на број 97 86-004 ; 

 Недостаје извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу 
са правилником којим се уређује садржина техничке документације; 

 Потребно је доставити и пројекат за грађевинску дозволу израђен у 
складу са правилником којим се уређује садржина техничке 
документације, у електронској форми, као и онолико примерака у 
папирној форми колико желите да ова управа овери и врати 
приликом издавања грађевинске дозволе; 

 Потребно је доставити и доказ о уређеним односима са Општином 
Ариље у погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта; 

 
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 
 
  „Лаки“ д.о.о.  из Ариља, поднео је Општинској управи општине Ариље 
захтев  за издавање грађевинске дозволе за изградњу пословног објекта - 
управне зграде на кат. парцели број 132/2  КО Ступчевићи. 
 
 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 пословног објекта - управне зграде на кат. парцели број 132/2  
КО Богојевићи. 
 
 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, таксирана са 430,00 динара, 
административне таксе Општинском већу општине Ариље. 
 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

- Општинска управа - 
-одељење за урбанизам,  

изградњу и инспекцијске послове- 
01 број 351-34/15, од 27.4.2015. године 

 
 
   Доставити: 
  1. Подносиоцу 
  2.  Архиви       

                     ВД Начелника 
                                                                          Ружица Николић - Василић 

 

 

 


