
Општинска управа општине Ариље, поступајући по захтеву инвеститора 
Наде Обреновић  из Ариља, за измену грађевинске дозволе за изградњу 
стамбеног објекта на кат. парцели број 660/1 КО Ариље, због измена насталих у 
току изградње, на основу члана 142. 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) Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени 
гласник РС“ број 113/15) и чл. 192. Закона о општем управном поступку, доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о измени грађевинске дозволе 

 
1. МЕЊА СЕ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА, број  ROP – ARI – 10643 – CPIH -

2/2016, заводни број 01 број 351-51/16, од 16.06.2016. године инвеститора Наде 
Обреновић  из Ариља, за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 660/1 
КО Ариље, категорије А, класификационе ознаке 111011, спратности П, 
димензије изградње објекта према пројектној документацији, укупне бруто 
изграђене површине објекта 86,00 м2 , површине земљишта под објектом 86,00 
м2 , апсолутна висинска кота 336,53.  

Измена грађевинске дозволе се односи на промену положаја објекта на 
кат.парцели број 660/1 КО Ариље за које је утврђено да су у складу са важећим 
планским документом и локацијским условима 01 број 353-8/16 издатим од 
стране Општинске управе општине Ариље . 
  
 2. Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од пет година од 
дана правоснажности решења којим је издата грађевинска дозвола, не изда 
употребна дозвола. 
 
 3. Саставни део ове грађевинске дозволе су: 
 

• Локацијски услови 01 број 353-8/16 издати од стране Општинске управе 
општине Ариље; 

• Извод из пројекта и пројекат за грађевинску дозволу са приказаним 
изменама насталим у току грађења, израђен од стране Бироа за 
пројектовање и изградњу „Ђорђевић градња“ из Ниша, Главни пројектант 
Ђорђевић Александар, дипл.грађ.инж. лиценца број 310 N939 15. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Инвеститор, Нада Обреновић из Ариља, је поднела захтев за измену 

грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 660/1 
КО Ариље, категорије А, класификационе ознаке 111011, спратности П, 
димензије изградње објекта према пројектној документацији, укупне бруто 
изграђене површине објекта 86,00 м2 , површине земљишта под објектом 86,00 
м2 , апсолутна висинска кота 336,53 број  ROP – ARI – 10643 – CPIH -2/2016, 
заводни број 01 број 351-51/16, од 16.06.2016. 

Инвеститор Нада Обреновић из Ариља је, преко пуномоћника Александра 
Ђорђевића из Ниша, поднела захтев за измену грађевинске дозволе за изградњу 
стамбеног објекта на кат. парцели број 660/1 КО Ариље који је примљен у ЦИС-



у дана 27.09.2016.год. у 13:51:09 број предмета ROP – ARI – 10643 – CPА -3/2016. 
Предмет је заведен у Општинској управи општине Ариље и додељен Одељењу 
за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове дана 27.09.2016.год. под бројем 
01 број 351-130/16 год.  

Уз захтев, пуномоћник инвеститора је доставио следећу документацију: 
1. Потврда о пријему захтева за издавање грађевинске дозволе; 
2. Доказ о уплати административне таксе ; 
3. Техничка контрола; 
4. Пуномоћје за подношење захтева; 
5. Пројекат за грађевинску дозволу – елаборат енергетске 

ефикасности; 
6. Пројекат за грађевинску дозволу – пројекат архитектуре-измене; 
7. Пројекат за грађевинску дозволу – главна свеска - измене; 
8. Извод из пројекта за грађевинску дозволу - измене. 

 
 
 Општинска управа општине Ариље је у складу са чланом 142. Закона о 

планирању и изградњи извршила проверу да ли су настале измене у грађењу 
објекта које су представљене у приложеној документацији усклађене са 
локацијским условима број 01 број 353-8/16  и важећим планским документом. 
Утврђено је да су измене настале у току грађења стамбеног објекта на кат. 
парцели број 660/1 КО Ариље у складу са локацијским условима број 01 број 353-
8/16  и важећим планским документом. 

Увидом у поднети захтев, прибављену документацију и Локацијске услове 
01 број 353-8/16 издате од стране Општинске управе општине Ариље, овај орган 
је утврдио да су испуњени сви услови за измену издате грађевинске дозволе ROP 
– ARI – 10643 – CPIH -2/2016, заводни број 01 број 351-51/16, од 16.06.2016. као 
и да су испуњени  сви формални услови за поступање по захтеву за измену 
грађевинске дозволе, 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 Србије-Златиборски управни округ Ужице. Жалба 
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: 840-742221843-57, модел: 
97, позив на број: 49-081.  

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

- Општинска управа – 
Заводни број: 01 број 351-130/16, од 28.09.2016. године 

Број предмета: ROP – ARI – 10643 – CPА -3/2016. 
 

Заменик начелника општинске управе 
Ружица Николић - Василић 
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