Општинска управа општине Ариље, поступајући по захтеву инвеститора Стаке
Грбовић из Ариља, ул. Војводе Мишића број 8., за доградњу постојећег објекта на
кат.парцели број 247/6 КО Ариље, на основу члана 135. 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) члана
21.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Службени гласник РС“ број 113/15 и 96/16) и чл. 136. Закона о општем управном
поступку(„Службени гласник РС“ број 18/16), доноси
Р Е Ш Е Њ Е
ОДБИЈА СЕ ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ, инвеститору Стаки
Грбовић из Ариља, ул. Војводе Мишића број 8., за доградњу постојећег објекта на
кат.парцели број 247/6 КО Ариље.
За предметни објекат су издати локацијски услови број ROP-ARI-14100-LOCH2/2018 , заводни број LU-15/18 од 24.07.2018.год.
Образложење
Инвеститор, Стака Грбовић из Ариља, ул. Војводе Мишића број 8., је овој управи
поднела захтев за издавање грађевинске дозволе за доградњу постојећег објекта на
кат.парцели број 247/6 КО Ариље
Захтев је примљен у ЦИС-у дана 30.08.2018.год. у 10:35:39 број предмета ROP –
ARI – 14100 – CPI -3/2018. Предмет је заведен у Општинској управи општине Ариље и
додељен Одељењу за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове дана 30.09.2018.год.
под бројем GR-12/18.
Уз предметни захтев инвеститор је доставила следеће:
1. Потврда о пријему захтева за издавање грађевинске дозволе;
2. Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање
грађевинске дозволе;
3. Доказ о уплати административне таксе за издавање грађевинске дозволе;
4. Пројекат за грађевинску дозволу;
5. Геодетски снимак;
6. Извод из пројекта;
7. Локацијски услови;
Ова управа је по утврђивању испуњености формалних услова за поступање по
захтеву, поступила у складу са чланом 19. Правилника о обједињеној процедури
електронским путем прибавила Извод из листа непокретности на основу чега је утврђено
да на кат.парцели број 247/6 КО Ариље постоје три објекта и да помоћни објекат
изграђен без одобрења за изградњу.
На основу Извода из пројекта и пројекта за грађевинску дозволу није могуће
утврдити који објекти су предмет доградње па је потребно отклонити следеће
недостатке:
1. Допунити пројектну документацију са подацима који од објеката се
дограђују у смислу нумерације објеката из Извода из листа непокретности;
2. Уколико је предмет доградње помоћни објекат за који није издато
одобрење за извођење радова потребно је спровести озакоњење објекта
или уколико исто постоји извршити евиденцију истог у Служби за катастар
непокретности.

Увидом у поднети захтев, достављену и прибављену документацију, овај орган је
утврдио да нису испуњени услови за издавање предметне грађевинске дозволе из члана
135. Закона о планирању и изградњи, и у складу са ставом 2. члана 21. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 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 предаје
преко ове управе и за исту се плаћа административна такса у износу од 460,00 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-14100-CPI-3/2018
Заводни број: GR-12/18, од 05.09.2018. године
Заменик начелника општинске управе
Ружица Николић - Василић

