РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА КОСЈЕРИЋ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ,
КОМУНАЛНО - СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: ROP-KOS-21125-LOC-1/2018
Заводни број: 353-43/2018
Датум: 24.08.2018. године
КОСЈЕРИЋ
Одeљење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално стамбене и имовинско – правне послове Општинске управе Косјерић, ул. Олге Грбић
бр.10, Косјерић, решавајући по захтеву инвеститора МХЕ „Годечево“ доо Београд Врачар, ул. Јужни Булевар број 101, Матични број правног лица 21369683, ПИБ 110625527,

на основу члана 146. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“
бр.18/2016), члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, брoj
72 од 3. септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 - исправка, 64 од 10. септембра 2010 –
одлука УС, 24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 42 од 14. маја 2013 одлука УС, 50 од 7. јуна 2013 - одлука УС98 од 8. новембра 2013 - одлука УС, 132 од
9. Децембра 2014.и 145/2014, од 29. децембра 2014.), 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 113/2015,96/2016 и 120/2017), доноси:

ЗАКЉУЧАК
I ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора, МХЕ „Годечево“ доо Београд - Врачар, ул.
Јужни Булевар број 101, Матични број правног лица 21369683, ПИБ 110625527 , број ROPKOS-21125-LOC-1/2018 код овог органа заведен под бројем 353-43/2018 од
23.07.2018. године, као непотпун, због неиспуњености формалних услова за
поступање по захтеву.
II Ако подносилац захтева у року од десет дана од пријема закључка а
најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страни надлежног
органа, поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља
документацију поднету уз захтев који је одбачен од стране надлежног органа, нити
поново плаћа административну таксу и накнаду за подношење захтева.
Образложење
Одeљењу за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално - стамбене и
имовинско – правне послове Општинске управе Косјерић, обратио се инвеститор, МХЕ
„Годечево“ доо Београд - Врачар, ул. Јужни Булевар број 101, Матични број правног лица
21369683, ПИБ 110625527, захтевом за изградњу мале хидроелектране „Годечево“
( машинска зграда, цевовод са таложницом и цевовод под притиском) на реци Рогачици на
следећим катастарским парцелелама:
Машинска зграда: КО Годечево II КП бр. 4588/2,
Водозахват са таложницом: КО Годечево I КП бр. 1691, 1692, 1693, 1608, 5641,

Цевовод под притиском:
КО Годечево II КП бр.4588/2, 4588/1, 4589, 4584/1, 4590/1, 4591/2,4591/1
КО Годечево I : 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, 1690/1

Уз захтев је приложена следећа документација:



















Остала документа захтева за издавање локацијских услова (пренос права и обавеза
ЦИ-МХЕ Годечево.pdf)
Остала документа захтева за издавање локацијских услова (АПР МХЕ Годечево.pdf)
Остала документа захтева за издавање локацијских услова (МХЕ Годечево Мишљење
ЈКП.pdf)
Остала документа захтева за издавање локацијских услова (обавештење војска РС
МХЕ Годечево.pdf)
Oстала документа захтева за издавање локацијских услова (мхе Годечево-миш
РХМЗ.pdf)
Oстала документа захтева за издавање локацијских услова (водни услови
годечево.pdf)
Oстала документа захтева за издавање локацијских услова (Мишљење ЕПС 2016..pdf)
Остала документа захтева за издавање локацијских услова (докази о уплаћеним
таксама.pdf)
Остала документа захтева за издавање локацијских услова (енергетска дозвола МХЕ
Годечево април 2017..pdf)
Идејно решење (ИР МХЕ Годечево Главна свеска.pdf)
Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози (МХЕ Годечево _
ДЕФИНИТИВНО.dwg)
Идејно решење (МХЕ Годечево Мас.rar)
Идејно решење (МХЕ Годечево Хидро.rar)
Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање локацијских
услова (докази о уплаћеним таксама.pdf)
Доказ о уплати административне таксе за израду локацијских услова (докази о
уплаћеним таксама.pdf)
Идејно решење (ИР МХЕ Годечево машински део.pdf)
Идејно решење (ИР МХЕ Годечево хидрограђевински део.pdf)
Идејно решење (ИР МХЕ Годечево електро део.pdf)

У складу са чланом 12. став 2 и чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем ( „Службени Гласник РС“, број 113/2015, 96/2016
и 120/2017) и чланом 8ђ Закона о планирању и изградњи, увидом у обавештење имаоца
јавног овлашћења Jавно водопривредно предузеће „Србијаводе“, Београд, Водопривредни
центар „Сава – Дунав“, 11070 Нови Београд, Бродарска 3, број обавештења 7264/6 од
13.08.2018. године, о непотпуности поднетог захтева за издавање водних услова, надлежни
орган констатује да се захтев одбацује јер:
- је накнадно установљено (из дописа РХМЗ-а бр.922-1-165/2018 од 09.08.2018.год.) да је
потребно извршити корекцију-преправку Хидролошке студије, обзиром да је везана за
мишљење из 2013.год. које је урађено уз коришћење хидролошких података до
2011.год., односно метеоролошких до 2012.год. те је хидролошке прорачуне потребно
радити са свим расположивим и актуелним метеоролошким и хидролошким подацима,
за које мора бити наведен извор одакле су преузети.

На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге (''Сл. Гласник РС'', бр.
86/2010) обавештење је евидентирано у Уписнику аката о одбацивању захтева странке ЈВП
„Србијаводе“ под бр. 162 од 13.08.2018. године.
На основу свега изнетог одлучено је као у диспозитиву.
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.
Ако уз усаглашен захтев подносилац достави измењен документ у односу на документ који
је већ доставио уз одбачен захтев, надлежни орган ће поступити по том измењеном
документу.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се
изјавити приговор Општинском већу Општинске управе Косјерић у року од три дана
од дана достављања.

Обрадила:
Ивана Јанковић дипл.пр.планер

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Милинко Крстић

