
 

Број:  ROP-KOS-21125-CPI-3/2020 
Заводни број: 351-163/2020 

 Датум: 24.09. 2020. године 

      К О С Ј Е Р И Ћ 
 

    Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално - стамбене и 

имовинско – правне послове  решaвајући по  захтеву инвеститора, „MХЕ ГОДЕЧЕВО“  

Београд, Врачар, Јужни булевар 101, МБ: 21369683, ПИБ: 110625527, за издавање грађевинске 
дозволе за изградњу Мале хидро електране „Годечево“ на реци Рогачици, поднетом преко 

пуномоћника, Мирјане Милекић , Београд, Раковица, Суседградска 25, на основу чл. 8ђ  Закона 

о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 – исправка,  64/2010 (УС РС), 
24/2011, 121/2012, 42/2013 (УС РС), 50/2013 (УС РС), 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 

37/2019-др.закон и 9/2020), члана 18.  Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 68/2019) и члана 136. Закона о 

општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016 и  95/2018 – аутен. тумачење),  
доноси 

РЕШЕЊЕ 

 
I ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев  број ROP-KOS-21125-CPI-3/2020 од 17.09.2020. год.  инвеститора, 

„MХЕ ГОДЕЧЕВО“  Београд, Врачар, Јужни булевар 101, МБ: 21369683, ПИБ: 110625527,  за 

издавање Мале хидро електране „Годечево“ на реци Рогачици, на више катастарских парцела у 
КО Годечево 1 и Годечево 2, у општини Косјерић, због неиспуњености формалних  услова за 

поступање по захтеву. 

 

II  Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев у року 
од десет дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања закључка на 

интернет страни надлежног органа, не доставља документацију поднету уз захтев који је 

одбачен од стране надлежног органа, нити поново плаћа административну таксу. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

    Инвеститор,  „MХЕ ГОДЕЧЕВО“  Београд, Врачар, Јужни булевар 101, преко пуномоћника, 
Мирјане Милекић из Београда, поднео је преко ЦИС-а захтев  ROP-KOS-21125-CPI-3/2020, од 

17.09.2020. год за издавање грађевинске дозволе за изградњу Мале хидро електране „Годечево“ 

на реци Рогачици на више катастарских парцела у КО Годечево 1 и Годечево 2 у општини 
Косјерић. 

 

Уз захтев је приложена следећа документација: 
 

- Докази о уплати републичке и локалне административне таксе и накнаде за ЦЕОП;   

- Пуномоћје за подношење захтева; 

- Катастарско – топографски план; 
- Извод из пројекта за грађевинску дозволу са изјавом вршиоца теничке контроле;  

Пројекат за грађевинску дозволу (Главна свеска, Пројекат конструкције, Пројекат 

хидротехничких инсталација, Пројекат електроенергетских инсталација, Пројекат 
машинских инсталација, Хидролошка студија, Геомеханички елаборат и 

Противпожарни елаборат) израђен од стране Бироа М&М Инжењеринг, Ужице, број 

техничке документације  МХЕ -026-00/2020 ; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 
ОПШТИНСКА УПРАВА КОСЈЕРИЋ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, 

КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 



- Решење органа надлежног за заштиту животне средине у општини Косјерић,  број      
501-24/2018/ од 11.03.2018. год. 

- Решење одељења за привреду, локално економски развој, финансије и буџет  

Општинске управе Косјерић број 320-154/2018 од 20.11.2018. год. о утврђивању накнаде 
за промену намене пољопривредног у грађевинско земљиште; 

- Енергетска дозвола број 312-01-01211/2018-06 од 09.04.52019. године издата од стране 

Министарства рударства и енергетике; 

- Услови за пројектовање и прикључење број Д.09.15.-5801/1-2020 од 03.02.2020. год. 
издати од стране ЕПС Дистрибуција Београд, Електродистрибуција  Ужице; 

- Мишљење Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број 011-00-

00183/2020-07 од 08.04.2020. године које се односи на решавање имовинско – правних 
односа за изградњу подземних цевовода малих хидроелектрана; 

- Изјава Инвеститора од 11.09.2020. год. да ће имовинско – правне односе над 

непокретностима на којима се предвиђа изградња МХЕ „Годечево“ решити пре 
издавања употребне дозволе; 

- Уговори о купопродаји непокретности на којима је предвиђена изградња машинске 

зграде, водозахвата са таложницом и део цевовода. 

У складу са чланом 8ђ Закона о планирању и изградњи и члана 17. Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем надлежни орган  је, увидом у 

достављену документацију, извршио проверу испуњености формалних услова  за даље 

поступање по захтеву и утврдио да је уз захтев достављена документација којој је истекао рок 

важења и то: 
 

- Локацијски услови за изградњу предметног објекта, број ROP-KOS-21125-LOCH/2018, 

заводни број 353-66/2018, издати су 22.10.2018. године, са роком важења 12 месеци; 
- Решење  Завода за заштиту природе Србије 04 број 035-784/1 донето је 29.03.2017. 

године са роком важења 2 године; 

- Техничи услови Телеком Србија а.д. Београд број 312954/3-2018 БТ издати су 

07.08.2018. године са роком важења од 1 године; 

 

Сходно чл. 18. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем, ако нису испуњени услови за даље поступање по захтеву, прописани чл. 

17. истог правилника, надлежни орган захтев одбацује решењем, у року од пет радних дана од 
дана подношења захтева, уз навођење свих недостатака. 

 

На основу свега напред наведеног одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити приговор 

Општинском већу Општинске управе Косјерић у року од три дана од дана достављања. 

Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев у року од 
десет дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања решења на 

интернет страни надлежног органа, не доставља документацију поднету уз захтев који је 

одбачен од стране надлежног органа, нити поново плаћа административну таксу. 
 

 

                                                              Руководилац Одељења 
                                                                         Миломир  Јовановић                 

 

 

Решење доставити:  
- Подносиоцу захтева; 

- Грађевинској инспекцији; 

- Архиви 
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	- Услови за пројектовање и прикључење број Д.09.15.-5801/1-2020 од 03.02.2020. год. издати од стране ЕПС Дистрибуција Београд, Електродистрибуција  Ужице;
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