Општинска управа општине Ариље, поступајући по захтеву инвеститора „Brusnik
Energy“ д.о.о. из Београда, Булевар Деспота Стефана број 12., за измену решења о
грађевинској дозволи број ROP – ARI –7435– GR -3/2016 заводни број 01 број 351-35/16
од 19.10.2016.год., на основу члана 142. Закона о планирању и изградњи («Службени
гласник РС», број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11,121/12, 42/13 – одлука
УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 145/14 и 83/18) члана 24. и 25.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Службени гласник РС“ број 113/15) и чл. 136. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“ број 18/16) , доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о измени решења о грађевинској дозволи
МЕЊА СЕ РЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ, број ROP – ARI –7435– GR
-3/2016 заводни број 01 број 351-35/16 од 19.10.2016.год., које је издато за изградњу
минихидроелектране, бране и грађевине за заштиту обале и насипе на кат.парцелама број
2000/1, 2000/2 и 2024 све КО Ступчевићи и кат.парцелама број 3522 и 2066 све КО
Трешњевица, категорије Г, класификационе ознаке 230201, 215201 и 215202, због измена
у току грађења инвеститора „Brusnik Energy“ д.о.о. из Београда.
Измена грађевинске дозволе се врши на основу Извода из пројекта израђеног од
стране „W&W“ Inženjering из Крагујевца, главни пројектант Дарко Ћирић, дипл.грађ.
инж., лиценца број 313 Л608 12.

Образложење
Општинска управа општине Ариље је, инвеститору „Mimar energy“ д.о.о. из Чачка
издала решење о грађевинској дозволи ROP – ARI –7435– GR -3/2016 заводни број 01
број 351-35/16 од 19.10.2016.год. за изградњу минихидроелектране, бране и грађевине за
заштиту обале и насипе на кат.парцелама број 2000/1, 2000/2 и 2024 све КО Ступчевићи
и кат.парцелама број 3522 и 2066 све КО Трешњевица, категорије Г, класификационе
ознаке 230201, 215201 и 215202.
У складу са захтевом „Brusnik Energy“ д.о.о. из Чачка извршена је измена
грађевинске дозволе из става 1 овог образложења, у погледу инвеститора број предмета
ROP – ARI – 7435 – CPA-5 /2018 заводни број IGR-4/18 од 12.03.2018. године.
Дана 15.11.2018.год. „Brusnik Energy“ д.о.о. из Београда је поднео захтев за
измену грађевинске дозволе уз који је доставио:
1. Потврда о пријему захтева;
2. Доказ о уплати републичке административне таксе;
3. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП;
4. Техничка контрола;
5. Главна свеска сепарата;
6. Извод из пројекта;
и који је одбачен због неусаглашености са издатим локацијским условима.

Дана 04.12.2018.год. „Brusnik Energy“ д.о.о. из Београда је поднео усаглашени
захтев за измену грађевинске дозволе због промена у току грађења и уз захтев је
доставио:
Извод из пројекта ;
Хидрограђевински пројекат;
Главну свеску сепарата.
У складу са чланом 142.Закона о планирању и изградњи, утврђено је да су настале
измене у складу са важећим локацијским условима.
На основу свега напред наведеног утврђено је да су поднети захтев и достављена
документација у складу са чланом 142. Закона о планирању и изградњи («Службени
гласник РС», број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11,121/12, 42/13 – одлука
УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и чланом 24. и 25. Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник
РС“ број 113/15) па је донето решење 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 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.
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