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ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Горњи Милановац, Tихомира Матијевића број 4, начелник Одељења за
урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове, по овлашћењу начелника Општинске управе,
број 283/2018 од 11.6.2018. године, решавајући по усаглашеном захтеву инвеститора Теодоровић Миливој,
Град Београд, Општина Врачар, улица Интернационалних бригада број 11, улаз број 1, стан број 12, ЈМБГ
0301956710308, поднетом преко овлашћеног лица Попин Горан, Град Београд, Општина Звездара, улица
Булевар Краља Александра, број 518Г, улаз број 1, стан број 166, ЈМБГ 0510948710038, по приложеном
овлашћењу, за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу планинске колибе, кућа за одмор, у
месту Мутањ, Општина Горњи Милановац, улица Мутањ бб, на катастарској парцели број 454 КО Мутањ,
на основу члана 8., 8д., 8ђ., 135.-140. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009,
81/2009-исправка, 64/2010-Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС, 50/2013-Одлука УС, 98/2013Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/2019 и 37/2019-др.закон и 9/2020), члана 16.-21. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/2019) и
члана 136. Закона о општем упрaвном поступку, Закон о општем упрaвном поступку („Службени гласник
РС“, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), доноси
РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ захтев инвеститора Теодоровић Миливој, Град Београд, Општина Врачар, улица
Интернационалних бригада број 11, улаз број 1, стан број 12, ЈМБГ 0301956710308, за издавање решења о
грађевинској дозволи за изградњу планинске колибе, кућа за одмор, у месту Мутањ, Општина Горњи
Милановац, улица Мутањ бб, на катастарској парцели број 454 КО Мутањ, из разлога што нису испуњени
формални услови за поступање по захтеву, и то:
-захтев није повезан у јединствен досије у обједињеној процедури под бројем који је додељен за
претходно донете локацијске услове, ROP-GML-8343-LOCН-1/2020, ОУ број 4-02-350-1/2020-36 од
23.4.2020. године и
-није приложен пројекат рушења за објекате наведене у измењеном усаглашеном захтеву.
Образложење
Теодоровић Миливој, Град Београд, Општина Врачар, улица Интернационалних бригада број 11,
улаз број 1, стан број 12, ЈМБГ 0301956710308, преко овлашћеног лица Попин Горан, Град Београд,
Општина Звездара, улица Булевар Краља Александра, број 518Г, улаз број 1, стан број 166, ЈМБГ
0510948710038, по приложеном овлашћењу, поднео је дана 22.12.2020. године, усаглашен захтев Цеоп број
ROP-GML-21805-CPIН-2/2020, ОУ број 4-02-351-1/2020-952, за издавање решења о грађевинској дозволи за
изградњу планинске колибе, кућа за одмор, у месту Мутањ, Општина Горњи Милановац, улица Мутањ бб,
на катастарској парцели број 454 КО Мутањ.
Уз захтев за издавање решења о грађевинској дозволи инвеститор је приложио:
-пројекат за грађевинску дозволу, број 01/2020, израђен у месецу децембру 2020. године, у Београду
и извод из пројекта, одговорни пројектант Предузеће ГПБИРО д.о.о., Београд, одговорно лице
Попин Станошевић Јелена, главни пројектант Попин М. Горан, дипл. инж. арх., лиценца број 300
0295 03 (главна свеска и пројекат архитектуре), са извештајем о техничкој контроли, број 3206,
израђен у Београду, у месецу децембру 2020. године, вршилац техничке контроле Д.А. – Дизајн
архитектура д.о.о., Београд, улица Гандијева, број 169 одговорно лице Јањић Југослав, директор,
одговорни вршилац техничке контроле Јањић Југослав, дипл. инж. арх., ИКС лиценца број 300 0287
03,
-геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози, израђен у месецу октобру 2020. године
у Горњем Милановцу, одговорни пројектант Стево Миловановић Пр Геодетске активности
„ГЕОЕСТЕ“, Горњи Милановац, улица Хајдук Вељкова број 3, главни пројектант Миловановић В.
Стево, дипл. инж. геод., лиценца број 02 0200 12,
-копију катастарског плана за предметно земљиште, РГЗ Горњи Милановац, број 953-1/2020-353 од
29.10.2020. године,
-копију листа непокретности РГЗ, Геодетско-информациони систем, број 217, од 14.10.2020.године,

-решење ОУ Горњи Милановац, број 4-05-320-131/2020 од 09.10.2020. године, о утврђивању висине
накнаде за промену намене предметног земљишта,
-овлашћење инвеститора за Попин Горана као подносиоца, сачињена дана 24.12.2020.године, у
Београду и
-доказе о уплати републичке административне таксе, накнаде за ЦЕОП и промену намене пољопривредног земљишта.
Увидом у захтев орган управе је утврдио да исти није повезан у јединствен досије у Цеоп под којим
је поступак већ започет и то под бројем додељеним за претходно донете локацијске услове за предметне
радове, означене у Цис-у као број ROP-GML-8343-LOCН-1/2020, ОУ број 4-02-350-1/2020-36 од 23.4.2020.
године, која обавеза је прописана одредбом члана 4. став 3. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/19).
Увидом у усаглашени захтев, одељак - „Подаци о постојећим објектима“, назначено је да се
ненаведени делови постојећих објеката задржавају, одн. уклањају, док је увидом у приложену документацију утврђено да нису приложени пројекат рушења са техничком контролом и доказ о својини на објекту,
одн, објектима, као предуслов за издавање дозволе о рушењу објекта, која обавеза је прописана одредбом
члана 168. Закона о планирању и изградњи.
Услед, поновљених, овде наведених недостатака, инвеститор нема даље право на подношење усаглашеног, већ новог захтева као поновљеног, уз обавезу достављања уредне и потпуне документације и
доказа о поновљеном плаћању административне таксе и накнаде за Цеоп.
Следом утврђених, наведених чињеница, на основу, у уводу наведених и у образложењу цитираних
прописа, одлучено је као у диспозитиву овог решења.
Одлука из диспозитива овог решења донета је на основу одредбе члана 8ђ став 7. Закона о
планирању и изградњи и члана 18. став 5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: против овог Решења може се изјавити жалба Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Златиборски округ, Ужице, Димитрија Туцовића број 52,
електронским путем кроз ЦИС, у року од 8 (осам) дана од дана пријема решења са прописаном таксом од
480,00 динара, на рачун број 840-742221843-57 поз. на бр. 97 72-041, a преко овог Одељења.
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