
На основу Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 

95/18), члана 142. 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), Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник 68/19) и 

Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објеката (Службени гласник РС", број 73/19) у 

поступку по захтеву Душка Шапоњића из Београда, , ул. Маглајска број 32. за издавање 

решења о измени грађевинске дозволе број предмета: ROP-ARI-16151-CPI-1/2017 , 

заводни број: GR-5/17, од 16.06.2017. године, Општинска управа општине Ариље доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о измени  грађевинске дозволе 

 

МЕЊА СЕ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА број предмета: ROP-ARI-16151-CPI-

1/2017 , заводни број: GR-5/17, од 16.06.2017. године издата за реконструкцију са 

променом намене постојећег објекта у хладњачу и доградњу хладњаче и складишта за 

воће и поврће на кат.парцели број 403 КО Богојевићи, категорије В, класификационе 

ознаке 125223, спратности П+0, димензије изградње објекта према пројектној 

документацији, укупне бруто грађевинске површине објекта 823,00 м, површине 

земљишта под објектом 823,00 м2, апсолутна висинска кота 365,08 м и то: 

У тачки 1. диспозитива и ставу 1 образложења  решења о грађевинској дозволе 

број предмета: ROP-ARI-16151-CPI-1/2017 , заводни број: GR-5/17, од 16.06.2017. године 

додаје се: 

 

Прва фаза – реконструкција постојећег објекта и изградња објекта за смештај радника, 

која се састоји од следећих просторија; 

Ходник 15,86 м2, Магацин 9,56 м2, Трпезарија са чајном кухињом 15,96 м2, Гардероба 

6,47 м2, Гардероба 6,76 м2, WC 1,62 M2, Предпростор WC 1,45 м2, Остава 1,80 м2, Остава 

1,80 м2, Предпростор WC 1,45 м2, Манипулативни ходник 58,59 м2, Комора 66,95 м2, 

Комора 78,42 м2; 

Нето прва фаза 268,31 м2 

 

Друга фаза -Изградња затвореног складишта за воће и поврће; 

Предпростор 19,80 м2, Складиште 265,74 м2 

Нето друга фаза 285,54 м2 

 

Трећа фаза – Изградња минусне лагер коморе за воће и поврће која се састоји од : 

Комора 210,30 м2 

Нето трећа фаза 210,30 м2 

 

 Саставни део овог решења је Извод из пројекта и пројекат за грађевинску дозволу 

израђен од стране „ВГ Инжењеринг“  из Ивањице главни пројектант Владимир  Е. 

Главинић, дипл.инг.грађ., лиценца број 311 К134 11. 

  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Инвеститор, Душко Шапоњић из Београда, , ул. Маглајска број 32., поднео је 

захтев за издавање решења о измени грађевинске дозволе број предмета: ROP-ARI-16151-

CPI-1/2017 , заводни број: GR-5/17, од 16.06.2017. године, 



Захтев је примљен у ЦИС-у  дана 19.12.2019.год. у 08:03:23 број предмета ROP – 

ARI – 16151 -CPА-3/2019. Предмет је заведен у Општинској управи општине Ариље и 

додељен Одељењу за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове под бројем GR-30/19. 

Уз захтев, пуномоћник инвеститора је доставио следећу документацију: 

1. Доказ о уплати републичке административне таксе; 

2. Доказ о уплати накнаде за израду грађевинске дозволе; 

3. Захтев; 

4. Пуномоћје за подношење захтева; 

5. Геодетски снимак постојећег стања; 

6. Извештај ревизионе комисије; 

7. Извод из пројекта; 

8. Пројекат за грађевинску дозволу; 

У складу са  чланом 142. Закона о планирању и изградњи надлежни орган је 

потврдио да је поднета документација у складу са издатим Локацијским условима.  

Увидом у поднети захтев, прибављену документацију и Локацијске услове овај 

орган је утврдио да су испуњени сви услови за издавање решења о измени решења о 

грађевинској дозволи из члана 145. Закона о планирању и изградњи, односно сви 

формални услови за поступање по захтеву за грађевинску дозволу предвиђени 

Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем,  па је 

одлучено 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 подноси 

електронским путем у систему Цеоп или 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. 

  

ОПШТИНА АРИЉЕ 

- Општинска управа – 

Број предмета:  ROP – ARI – 16151– CPА - 2/2019 

Заводни број: GR-30/19, од 26.12.2019. године 

          

                                                                             Заменик начелника општинске управе 

                                                                                         Ружица Николић - Василић 

 

 


