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Број: ROP-KOS-21125-LOC-4/2020 

Заводни број: 353-80/2020 

Датум: 31. 12. 2020. године 

К О С Ј Е Р И Ћ 

 

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

имовинско – правне послове Општинске управе Косјерић, ул. Олге Грбић бр.10, 

решавајући по захтеву инвеститора, „МХЕ Годечево“ доо,  Београд - Врачар, Јужни 

Булевар 101, Матични број правног лица 21369683, ПИБ: 110625527, поднетом преко 

пуномоћника/овлашћеног лица, Мирјане Милекић из Београда, Раковица, ул. 

Суседградска бр. 25, за издавање локацијских услова за изградњу мале 

хидроелектране „Годечево“ на реци Рогачици - Машинска зграда: КО Годечево 2 КП 

бр. 4588/2, Водозахват са таложницом: КО Годечево 1 КП бр. 1691, 1692, 1608, 5641 

Цевовод под притиском: КО Годечево 2 КП бр.4588/2,4588/1, 4589, 4584/1, 4590/1, 

4591/2, 4591/1 КО Годечево 1: 4594, 4595, 4263/2, 4263/1, 4264/2, 4264/1, 4266/3, 

4266/2, 4266/6, 4266/1, 5641, 3574/1, 3574/2, 3583, 3584,3308, 3306, 3271, 3272, 3273, 

3274, 3275, 3284, 3278, 3277,2686, 2673,1656, 2659, 2640, 2641, 2639, 2638, 2635, 

1596/2, 1608, 1691, 1692 и 1690/1, на основу чл. 12. став 2. у складу са чланом 8. став 

2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(„Службени Гласник РС“ број 68/2019), а у вези са чланом 8ђ Закона о планирању и 

изградњи ("Службени Гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 

42/2013–УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС,  132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 

- др. Закон и 9/2020), и чланом 146. Закона о општем управном поступку 

(„Сл.гласник РС“ бр.18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) доноси, 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора „МХЕ Годечево“доо Београд - Врачар, Јужни 

Булевар 101, Матични број правног лица 21369683, ПИБ: 110625527, за издавање 

локацијских услова за изградњу мале хидроелектране „Годечево“ на реци Рогачици, 

Машинска зграда: КО Годечево 2 КП бр. 4588/2, Водозахват са таложницом: КО 

Годечево 1 КП бр. 1691, 1692, 1608, 5641 - Цевовод под притиском: КО Годечево 2 

КП бр.4588/2,4588/1, 4589, 4584/1, 4590/1, 4591/2, 4591/1 КО Годечево 1: 4594, 4595, 

4263/2, 4263/1, 4264/2, 4264/1, 4266/3, 4266/2, 4266/6, 4266/1, 5641, 3574/1, 3574/2, 

3583, 3584,3308, 3306, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3284, 3278, 3277,2686, 2673,1656, 

2659, 2640, 2641, 2639, 2638, 2635, 1596/2, 1608, 1691, 1692 и 1690/1, број предмета 

ROP-KOS-21125-LOC-4/2020 од 07.10.2020. године, код овог органа заведен под 

бројем 353-80/2020, због неиспуњености формалних услова за поступање по захтеву. 

 

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 
ОПШТИНСКА УПРАВА КОСЈЕРИЋ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, 

КОМУНАЛНО – СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 

   

http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm#zk72/09
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm#zk81/09
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm#zk24/11
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm#zk121/12
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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. 

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење 

усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је 

одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде.  

 

 

 

Образложење 

 

Инвеститор, „МХЕ Годечево“ доо, Београд - Врачар, Јужни Булевар 101, 

Матични број правног лица 21369683, ПИБ: 110625527, преко пуномоћника Мирјане 

Милекић из Београда, Раковица, ул. Суседградска бр. 25, поднео је преко ЦИС-а 

захтев број ROP-KOS-21125-LOC-4/2020 од 07.10.2020. год. код овог органа заведен 

под бројем 353-80/2020 за издавање Локацијских услова за изградњу мале 

хидроелектране „Годечево“ на реци Рогачици - Машинска зграда: КО Годечево 2 КП 

бр. 4588/2, Водозахват са таложницом: КО Годечево 1 КП бр. 1691, 1692, 1608, 5641 

– Цевовод под притиском: КО Годечево 2 КП бр.4588/2,4588/1, 4589, 4584/1, 4590/1, 

4591/2, 4591/1 КО Годечево 1: 4594, 4595, 4263/2, 4263/1, 4264/2, 4264/1, 4266/3, 

4266/2, 4266/6, 4266/1, 5641, 3574/1, 3574/2, 3583, 3584,3308, 3306, 3271, 3272, 3273, 

3274, 3275, 3284, 3278, 3277,2686, 2673,1656, 2659, 2640, 2641, 2639, 2638, 2635, 

1596/2, 1608, 1691, 1692 и 1690/1 

Уз захтев је приложена следећа документација: 

 Идејно решење (Главна свеска, пројекат електроенергетских инсталација, 

пројекат машинских инсталација, пројекат хидротехничких инсталација pdf.); 

 Идејно решење (пројекат машинских инсталација, пројекат хидротехничких 

инсталација -  dwg, rar.); 

 Идејно решење (хидролошка студија pdf.) 

 Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози (оверен 

катастарско топографски план. pdf.) 

 Пуномоћје (овлашћење) 

 Остала документа захтева за издавање локацијских услова (Решење АПР-а)  

 Остала документа захтева за издавање локацијских услова (Услови за 

пројектовање и прикључење ЕПС Дистрибуција ПР-ЕНГ-01.95/02, 

Електродистрибуција Ужице, Ужице, Момчила Тешића бр.13) 

 Остала документа захтева за издавање локацијских услова (Министарство 

Рударства и Енергетике, Енергетска дозвола број); 

 Остала документа захтева за издавање локацијских услова (Хидролошка 

студија). 

У складу са чланом 12. став 2 и чланом 8. став 2. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем ( „Службени Гласник РС“, 

број68/2019) и  чланом 8ђ Закона о планирању и изградњи, увидом у одговор на 

захтев за издавање услова за пројeктовање и прикључење од имаоца јавног 

овлашћења Завода за заштиту природе Србије,  надлежни орган констатује следеће: 
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Ималац јавних овлашћења Завод за заштиту природе Србије, у обавештењу  број 

03 020-2038/7 од 24.12.2020. године, констатује следеће: 

 

На основу увида у достављену документацију обавештавамо вас о следећем:  

- неопходно је да се траса цевовода приказана у Идејном решењу усклади са 

текстуалним делом Плана детаљне регулације за изградњу МХЕ „Годачево“ у 

К.О. Годачево 1 и К.О. Годачево 2 (на територији општине Косјерић), 

поглавље 2.1.7.2. Правила и услови заштите природних и културних добара, 

којим је планирано да се траса цевовода не може пројектовати у границама 

природног корита за велику воду реке Рогачице. Предметни План донет је од 

стране Скупштине општине Косјерић 07.12.2017. године и објављен у 

„Службеном листу Општине Косјерић“ бр. 18/17.  

Имајући у виду наведено, ради благовременог и исправног поступања по 

захтеву (ROP-KOS-21125-LOC-4/2020), за израду aкта о условима заштите 

природе за потребе издавања локацијских услова за пројектовање и изградњу 

мале хидроелектране „Годечево“ на реци Рогачици у општини Косјерић, 

неопходно је да Заводу доставите кориговану документацију са позивом на 03 

Бр. 020-2038.  

На основу свега изнетог, а у вези са чланом 12. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник 

РС“ бр. 68/2019), доставља се ово Обавештење. 

 

 

На основу свега изнетог одлучено је као у диспозитиву. 

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка 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 закључка на интернет страни надлежног органа, не доставља 

документацију поднету уз захтев који је одбачен од стране надлежног органа, нити 

поново плаћа административну таксу. 

 

 

 

Обрадила Руководилац Одељења 

Ивана Ликић дипл.пр.планер Миломир Јовановић 

 

 

Закључак доставити:  

Подносиоцу захтева  

Објавити на сајту општине Косјерић 
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