
На основу Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 
95/18), 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, 145/2014, 83/18, 31/19 и 37/19), Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ број 
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 усаглашеном захтеву инвеститора „Југотрејд“ д.о.о.  из Ариља, 
Трешњевица, за издавање грађевинске дозволе, Општинска управа општине Ариље 
доноси 

РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ усаглашени захтев инвеститора „Југотрејд“ д.о.о.  из Ариља, 
Трешњевица, за издавање грађевинске дозволе за изградњу изградњу хладњаче – 
прерада са лагером, спратности П+0, на кат.парцели број 1458/1 КО Трешњевица, због 
неиспуњавања формалних услова – инвеститор нема право на подношење усаглашеног 
захтева на основу издатог решења о одбијању захтева број Број: ROP-ARI-18649-CPI-
1/2019 Заводни број: GR-10/19 дана 08.07.2019. године 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Инвеститор „Југотрејд“ д.о.о.  из Ариља, је преко пуномоћника Радице Чемерикић 

из Ариља, поднео  усаглашени захтев Општинској управи општине Ариље за издавање 
грађевинске дозволе за изградњу хладњаче – прерада са лагером, спратности П+0, на 
кат.парцели број 1458/1 КО Трешњевица  

Захтев је примљен у ЦИС-у  дана 21.10.2019.год. у 08:47:29 и заведен је под бројем 
ROP – ARI – 18649 – CPIН -2/2019.  
 Инвеститор је основни захтев доставио дана 02.07.2019.год. и исти  је одбијен 
решењем број: ROP-ARI-18649-CPI-1/2019, заводни број: GR-10/19, дана 08.07.2019.год.  
 Решење о одбијању захтева је издато јер није извршена промена начина 
коришћења кат.парцеле број 1458/1 КО Трешњевица, односно, није поступљено у складу 
са тачком 8. Локацијских услова број ROP – ARI -13533-LOC-1/2019. Овим решењем није 
предвиђена могућност подношења усаглашеног захтева а све у складу са Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ 
број 113/15, 96/16 и 120/17) 
 На основу 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, 145/2014, 83/18, 31/19 и 37/19)  Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ 
број 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) извршена је провера испуњености услова за издавање грађевинске дозволе 
за  изградњу предметног објекта.  

Како је увидом у достављени захтев утврђено да нису испуњени 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. 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

- Општинска управа – 
Број предмета ROP – ARI – 18649– CPIН-2/2019 
Заводни број:  IGR-19/19, од 22.10.2019. године   

 
              Заменик начелника општинске управе 

                                                                                          Ружица Николић - Василић 


