
На основу члана 58. и члана 210. Закона о општем управном поступку (“Службени 
гласник Републике Србије” број 33/97), 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 и 145/2014)  
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени 
гласник РС“ број 113/15) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину 
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Службени 
гласник РС", број 23 од 2. марта 2015. године) у поступку по усаглашеном захтеву 
Предузећа за производњу, промет и услуге „Moravica food“ д.о.о., Ступчевићи, општина 
Ариље, за издавање грађевинске дозволе за изградњу  новог објекта на кат.парцели број 
280/10 КО Ступчевићи, Општинска управа општине Ариље доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
ОДБАЦУЈE СЕ усаглашени захтев Предузећа за производњу, промет и услуге 

„Moravica food“ д.о.о., Ступчевићи, општина Ариље, за издавање грађевинске дозволе за 
изградњу  новог објекта на кат.парцели број 280/10 КО Ступчевићи.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Предузеће за производњу, промет и услуге „Moravica food“ д.о.о., Ступчевићи, 

општина Ариље  поднело је усаглашени захтев Општинској управи општине Ариље за 
издавање грађевинске дозволе за изградњу новог објекта на кат.парцели број 280/10 КО 
Ступчевићи.  

Усаглашени Захтев је примљен у ЦИС-у  дана 21.09.2016.год. у 20:04:49 и заведен је 
под бројем ROP – ARI – 6345 – CPI -3/2016. Предмет је заведен у Општинској управи 
општине Ариље и додељен Одељењу за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове дана 
22.09.2016.год. под бројем 01 број 351-75/16год. 

Пуномоћник Милан Чворовић из Ариља је у име инвеститора Предузећа за 
производњу, промет и услуге „Moravica food“ д.о.о., Ступчевићи, општина Ариље  поднео 
усаглашени захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу новог објекта на 
кат.парцели број 280/10 КО Ступчевићи.  
 Уз усаглашени захтев, пуномоћник Милан Чворовић из Ариља, је у име инвеститора 
доставио следеће: 

1. Потврда о пријему захтева; 
2. Доказ о уплати општинске административне таксе; 
3. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП; 
4. Пуномоћје за подношење захтева; 
5. Локацијски услови; 
6. Извод из пројекта 
7. Решење о процени утицаја; 
8. Решење о промени намене земљишта; 
9. Извештај о ревизионој комисији; 
10. Доказ о одговарајућем праву на земљишту – поседовни лист; 
11. Доказ о одговарајућем праву на земљишту – копија плана; 
12. Главна свеска; 
13. Пројекат за грађевинску дозволу- архитектура; 



14. Елаборат ЗОП; 
15. Пројекат за грађевинску дозволу-техничка контрола; 
16. Пројекат за грађевинску дозволу – ситуација; 
17. Пројекат за грађевинску дозволу – припремни радови; 
18. Пројекат за грађевинску дозволу – термонтехнички пројекат; 
19. Пројекат за грађевинску дозволу – електро пројекат; 
20. Пројекат за грађевинску дозволу – хидротехнички пројекат; 
21. Пројекат за грађевинску дозволу – пројекат конструкције; 
22. Геодетски снимак постојећег стања; 
23. Извод из пројекта за грађевинску дозволу; 
 

На основу увида у достављени захтев утврђено је да подносилац захтева нема право на 
подношење усаглашеног захтева. 

Основни захтев под бројем ROP – ARI – 6345 – CPI -2/2016 одбачен је закључком ове 
управе и закључак је објављен на интернет страници Општине Ариље дана 26.07.2016.год. 

Право на подошење усаглашеног захтева се остварује у року од 30 дана од дана 
објављивања закључка о одбацивању захтева на интернет страници Општине Ариље. 

Рок за подношење предметног усаглашеног захтева је истекао 26.08.2016.год. 
Подносилац захтева није искористио своје право  да поднесе усаглашени захтев  у 

наведеном року.  
На основу члана 58. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник 

Републике Србије” број 33/97), 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 и 145/2014)  Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ 
број 113/15) и и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења 
контроле техничке документације према класи и намени објеката (Службени гласник РС", 
број 23 од 2. марта 2015. године) извршена је провера испуњености услова за издавање 
грађевинске дозволе за изградњу  изградњу  новог објекта на кат.парцели број 280/10 КО 
Ступчевићи.  

Како је увидом у достављени захтев утврђено је да нису испуњени формални услови за 
даље поступање по захтеву, односно да подносилац нема право на подношење усаглашеног 
захтева, 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 – 6345 – CPI -3/2016.  
Заводни број:  01 број 351-75/16, од 23.9.2016. године 

        
         Заменик  начелника општинске управе 
                                                                                Ружица Николић - Василић 

 


