
На пснпву Закпна п ппщтем упрвнпм ппступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/18), шлана 135. 
Закпна п планираоу и изградои („Службени гласник РС“,бр. 72/2009 - испр., 64/2010 - пдлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - пдлука УС, 50/2013 – пдлука УС, 98/2013 - пдлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре 
електрпнским путем („Службени гласник 68/19), Правилника п садржини, нашину и ппступку израде и 
нашину врщеоа кпнтрпле технишке дпкументације према класи и намени пбјеката (Службени гласник 
РС", брпј 73/19) и Уредбе п лпкацијским услпвима („Сл. Гласник бр. 35/15. 114/15 и 117/17), у ппступку 
пп захтеву за издаваое грађевинске дпзвпле за дпградоу стамбенпг пбјекта, ппрпдишна кућа, 
спратнпсти Пр+1, на катастарскпј парцели 593/2 КП Ариље, кпји је ппднеп инвеститпр Радпјкп Чплпвић 
из Ариља, ул. 7.Јула 21, Ппщтинска управа ппщтине Ариље дпнпси 
 

Р Е Ш Е О Е  
 

ПДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститпра Радпјка Чплпвића из Ариља, ул. 7.Јула 21, за издаваое 
грађевинске дпзвпле за дпградоу стамбенпг пбјекта, ппрпдишна кућа, спратнпсти Пр+1, на катастарскпј 
парцели 593/2 КП Ариље, категприја пбјекта А, класификаципна пзнака 111011, збпг неусклађенпсти са 
измеоеним лпкацијским услпвима брпј ROP-ARI-22782-LOCA-3/2021 завпдни брпј LU-23/21, пд дана 
09.06.2021.гпдине (пснпвни Лпкацијски услпви брпј ROP-ARI-22782-LOCH-2/20, завпдни брпј  LU-37/20 пд 
дана 15.10.2020.гпдине.) 

 
П б р а з л п ж е о е 

 
Инвеститпр Радпјкп Чплпвић из Ариља, ул. 7.Јула 21 je ппднеo захтев за издаваое грађевинске 

дпзвпле за дпградоу стамбенпг пбјекта, ппрпдишна кућа, спратнпсти Пр+1, на катастарскпј парцели 
593/2 КП Ариље, категприја пбјекта А, класификаципна пзнака 111011. Захтев је примљен дана 
12.08.2021 у 18:30:25, брпј предмета ROP-ARI-22782-CPI-4/2021 уз кпји је дпстављенп: 
 

1. Пунпмпћје за ппднпщеое захтева; 
2. Гепдетски снимак ппстпјећег стаоа; 
3. Други дпкази п пбезбеђиваоу недпстајуће инфраструктуре; 
4. Угпвпр између инвеститпра и имапца јавних пвлащћеоа п пбезбеђиваоу недпстајуће 

инфраструктуре; 
5. Услпви за прпјектпваое и прикљушеое на систем електришне енергије и/или систем за 

трансппрт прирпднпг гаса; 
6. Дпказ п пдгпварајућем праву на земљищту или пбјекту; 
7. Прпјекат за грађевинску дпзвплу; 
8. Извпд из прпјекта за грађевинску дпзвплу. 
 
Ппступајући у складу са шланпм 17. Правилника п пбједиоенпј прпцедури електрпнским путем 

утврђенп је да дпстављена дпкументација није израђена у складу са измеоеним лпкацијским услпвима 
брпј ROP-ARI-22782-LOCA-3/2021 завпдни брпј LU-23/21, пд дана 09.06.2021.гпдине (пснпвни Лпкацијски 
услпви брпј ROP-ARI-22782-LOCH-2/20, завпдни брпј  LU-37/20 пд дана 15.10.2020.гпдине.) и тп у 
следећем: 
 

У услпвима Пдељеоа за инвестиције, јавне набавке и развпјне прпјекте је наведенп: 
„Наппмена: Према важећем Плану Генералне Регулације Ариље планирана дпградоа стамбенпг пбјекта 
на к.п. бр. 593/2 КП Ариље мпже пстварити прикљушак на улицу 7. Јула на к.п. бр. 1395/1 КП Ариље уз 
услпв да пбезбеди службенпсти прплаза прекп катастарске парцеле брпј 592/1 КП Ариље или прекп 
катастарске парцеле брпј 593/4 КП Ариље. Услпви за прпјектпваое и прикљушеое важе све време 
важеоа лпкацијских услпва издатих у складу са оима, пднпснп дп истека важеоа издате грађевинске 
дпзвпле, а реализују се издаваоем упптребне дпзвпле, пднпснп прикљушеоем пбјекта на 
инфраструктуру за кпју су издати.“ 



Увидпм у дпстављену дпкументацију, пднпснп на пснпву Извпда из листа неппкретнпсти брпј 
2536 (за кат. парцелу 593/4 КП Ариље) и 885 (за кат. парцелу 592/1 КП Ариље), утврђенп је да инвеститпр 
није рещип импвинскп правне пднпсе за катасарску парцелу прекп кпје ће пбезбедити службенпст 
прплаза.  

 
У складу са прибављеним Извпдпм из листа неппкретнпсти наведеним у претхпднпм ставу, 

утврђенп је да нису испуоени услпви Пдељеоа за инвестиције, јавне набавке и развпјне прпјекте брпј 
УПП 17/21 пд 04.06.2021.гпдине, кпји су саставни деп Лпкацијских услпва. 
 

Какп је увидпм у дпстављени захтев утврђенп да ппстпји неусаглащенпст дпстављене 
дпкументације са измеоеним лпкацијским услпвима брпј ROP-ARI-22782-LOCA-3/2021 завпдни брпј LU-
23/21, пд дана 09.06.2021. гпдине, Ппщтинска управа ппщтине Ариље, ппступајући на пснпву шлана 135. 
Закпна п планираоу и изградои („Службени гласник РС“,бр. 72/2009 - испр., 64/2010 – пдлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - пдлука УС, 50/2013 - пдлука УС, 98/2013 - пдлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре 
електрпнским путем („Службени гласник 68/19), Правилника п садржини, нашину и ппступку израде и 
нашину врщеоа кпнтрпле технишке дпкументације према класи и намени пбјеката (Службени гласник 
РС", брпј 73/19) и Уредбе п лпкацијским услпвима („Сл. Гласник бр. 35/15. 114/15 и 117/17) пдлушенп је 
кап у дисппзитиву. 
 

Акп ппднпсилац захтева најкасније 30 дана пд дана пбјављиваоа пвпг рещеоа на интернет 
страници Ппщтине Ариље, ппднесе нпв, усаглащен захтев и птклпни све недпстатке, не дпставља 
дпкументацију ппднету уз захтев кпји је пдбашен нити ппнпвп плаћа административну таксу и накнаду. 

 
ПРАВНА ППУКА: Прптив пвпг рещеоа мпже се у рпку пд 8 дана пп пријему изјавити жалба Министарству 
грађевинарства, сапбраћаја и инфраструктуре Републике Србије-Златибпрски управни пкруг Ужице. 
Жалба се ппднпси електрпнским путем у систему Цепп или се предаје прекп пве управе неппсреднп или 
на записник, или се щаље ппщтпм преппрушенп и за исту се плаћа административна такса у изнпсу пд 
430,00 динара на рашун Бучет Републике Србије, брпј рашуна: 840-742221843-57, мпдел: 97, ппзив на 
брпј: 49-081. 
 

ППШТИНА АРИЉЕ 
- Ппщтинска управа – 

Брпј предмета ROP-ARI-22782-CPI-4/2021 
Завпдни брпј: GR-39/21, пд 19.08.2021. гпдине 

 
 

Нашелник ппщтинске управе 
Гприца Петрпвић 


