Општинска управа општине Ариље, поступајући по захтеву инвеститора Дејана
Крупниковића из Чачка, за измену издате правноснажне грађевинске дозволе за изградњу
затвореног складишта – магацина готових производа са административним делом на кат.парцели
број 276/1 КО Грдовићи, увођењем финансијера, на основу члана 141. 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, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19),
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени
гласник РС“ број 113/15, 96/2016 и 120/2017) и чл. 136. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“ број 18/16 и 95/18), доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о измени грађевинске дозволе
МЕЊА СЕ ПРАВНОСНАЖНА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА број предмета: ROP – ARI – 4318 – CPI 3/2019 заводни број: GR-9/19, од 05.07.2019. године издата инвеститору Дејану Крупниковићу из
Чачка за изградњу затвореног складишта – магацина готових производа са административним
делом на кат.парцели број 276/1 КО Грдовићи, тако да гласи на ИНВЕСТИТОРА ДЕЈАНА
КРУПНИКОВИЋА ИЗ ЧАЧКА И ФИНАНСИЈЕРА СЗТР „ALLCAFE“ ЧАЧАК.
Саставни део овог решења је Уговор о заједничкој изградњи објекта закључен између
инвеститора Дејана Крупниковића из Чачка и СЗТР „Аllcafe“ Чачак, оверен од стране јавног
бележника Мирослава Станковића из Чачка, број УОП-I:4704-2019.
Образложење
Инвеститор Дејан Крупниковић је преко пуномоћника Ивана Манчића из Чачка, поднео
захтев за за измену издате правноснажне грађевинске дозволе за изградњу затвореног складишта
– магацина готових производа са административним делом на кат.парцели број 276/1 КО Грдовићи
број предмета: ROP – ARI – 4318 – CPI -3/2019 заводни број: GR-9/19, од 05.07.2019. године, тако
што ће се у предметну грађевинску дозволу увести финансијер СЗТР „Аllcafe“ Чачак.
Захтев је примљен у ЦИС-у дана 26.09.2019.год. у 12:21:29 број предмета ROP – ARI – 4318–
CPA-6/2019. Предмет је заведен у Општинској управи општине Ариље и додељен Одељењу за
урбанизам, изградњу и инспекцијске послове под бројем IGR-20/19.
Уз захтев, пуномоћник инвеститора је доставио следећу документацију:
1. Потврду о пријему захтева за издавање грађевинске дозволе;
2. Доказ о уплати републичке административне таксе;
3. Доказ о уплати накнаде за израду грађевинске дозволе;
4. Уверење пореске управе;
5. Правноснажну грађевинску дозволу која се мења;
6. Уговор између инвеститора и финансијера;
8. Доказ о одговарајућем праву на земљишту;
Увидом у достављену документацију утврђено је да је подносилац захтева доставио сву
неопходну документацију у складу са чланом 141. 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, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и чланом 27. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ број
113/15, 96/2016 и 120/2017) па је 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 СрбијеЗлатиборски управни округ Ужице. Жалба се подноси електронсим путем у систему Цеоп или се
предаје преко ове управе непосредно или на записник, или се шаље поштом препоручено и за исту
се плаћа административна такса у износу од 430,00 динара на рачун Буџет Републике Србије, број
рачуна: 840-74222184357, модел: 97, позив на број: 49-081.
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Општинска управа –
Број предмета: ROP – ARI – 4318 – CPА -6/2019
Заводни број: IGR-20/19, од 30.09.2019.
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