
На основу (“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 захтеву Дејана Павловића из Ариља, ул. Саве 
Поповића б.б. за издавање грађевинске дозволе за изградњу помоћног објекта на 
кат.парцели број 797/3 КО Ариље, Општинска управа општине Ариље доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

ОДБАЦУЈE СЕ  захтев Дејана Павловића из Ариља, за издавање 
грађевинске дозволе за изградњу помоћног објекта на кат.парцели број 797/3 КО 
Ариље, због неиспуњавања формалних услова.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Дејан Павловић из Ариља, је преко пуномоћника Бранка Крчевинца из 
Ариља, поднео захтев Општинској управи општине Ариље за издавање грађевинске 
дозволе за изградњу помоћног објекта на кат.парцели број 797/3 КО Ариље. 
 
 Захтев је примљен у ЦИС-у  дана 23.06.2017.год. у 09:33:26 и заведен је под 
бројем ROP – ARI – 18298 – CPI -1/2017. Предмет је заведен у Општинској управи 
општине Ариље и додељен Одељењу за урбанизам, изградњу и инспекцијске 
послове дана 27.06.2017.год. под бројем GR-6/17.  
 
 Уз захтев је достављена следећа документација: 
 

1. Потврда о пријему захтева; 
2. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП; 
3. Доказ о уплати административне таксе; 
4. Локацијски услови; 
5. Пуномоћје; 
6. Геодетски снимак постојећег стања; 
7. Сагласност сувласника; 
8. Пројекат за грађевинску дозволу – главна свеска; 
9. Пројекат за грађевинску дозволу – архитектура 
10. Пројекат за грађевинску дозволу- елаборат енергетске ефикасности; 
11. Пројекат за грађевинску дозволу – припремни радови, рушење; 

 
На основу увида у достављену документацију утврђено је да нису испуњени 

формални услови за поступање по предметном захтеву.  
Чланом 145. Закона о планирању и изградњи предвиђено је да се за помоћне 

објекте издаје Одобрење за извођење радова а не грађевинска дозвола. 



У складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи предвиђено је да се уз 
захтев за издавање одобрења за извођење радова достави идејни пројекат израђен 
у складу  са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације 
према класи објекта. 

У складу са напред наведеним потребно је да поступите према члану 145. 
Закона о планирању и изградњи и поднесете захтев за издавање одобрења за 
извођење радова на изградњи помоћног објекта и доставите законом и 
подзаконским актима предвиђену документацију. 

 
Ако подносилац захтева у року од десет дана од дана пријема овог закључка, а 

најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног 
органа поднесе нов усаглашен захтев и отклони све недостатке наведене 
предходном ставу образложења овог закључка, не доставља се документација 
поднета уз захтев који је одбачен нити се поново плаћа административна такса и 
накнада.  
 
 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 предметни 
помоћни објекат. 
 
 Како је увидом у достављени захтев утврђено је да нису испуњени формални 
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 – 18298– CPI -1/2017. 

Заводни број:  GR-6/17, од 27.6.2017. године 
 

 
          Заменик начелника општинске управе 
                                                                          Ружица Николић - Василић 

 

 

 


