
Република Србија 
ОПШТИНА ПОЖЕГА 
Oпштинска управа 
Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине 
Број предмета: ROP-POZ-32586-LOC-1/2017 
Заводни број: 03 бр. 350-268/2017 
01.12.2017.године 
П О Ж Е Г А 
 

Општинска управа у Пожеги - Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине поступајући по захтеву 
инвеститора “Energo Izvor Plus” doo из Ужица, Врутци, улица Жичка 25, матични број 
20875020, ПИБ 107801795, за издавање локацијских услова за изградњу објекта за 
производњу електричне енергије – МХЕ категорије Г, класификациони број 215201, на 
кат. парцелама бр. 2091/7, 756, 753/1 све у КО Рупељево и кат. парцели бр.1885 КО 
Расна, на основу члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем (“Сл. гл.РС”, бр.113/2015 I 96/2016) доноси 
 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора “Energo Izvor Plus” doo из Ужица, Врутци, 
улица Жичка 25, матични број 20875020, ПИБ 107801795, за издавање локацијских 
услова за изградњу објекта за производњу електричне енергије – МХЕ категорије Г, 
класификациони број 215201, на кат. парцелама бр. 2091/7, 756, 753/1 све у КО 
Рупељево и кат. парцели бр.1885 КО Расна, јер нису испуњени формални услови за 
даље поступање по захтеву. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Инвеститор “Energo Izvor Plus” doo из Ужица, Врутци, улица Жичка 25, 
матични број 20875020, ПИБ 107801795, поднео је захтев за издавање локацијских 
услова за изградњу објекта за производњу електричне енергије – МХЕ категорије Г, 
класификациони број 215201, класификациони број 230201 са процентуалним учешћем 
од 22,19%, на кат. парцелама бр. 2091/7, 756, 753/1 све у КО Рупељево и кат. парцели 
бр.1885 КО Расна. 

Захтев је примљен у ЦИС-у у петак, дана 20.10.2017.године и заведен је под 
бројем ROP-POZ-32586-LOC-1/2017. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега 
- Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине у понедељак 23.10.2017. године под бројем 350-268/2017. 
 По пријему захтева овај орган је проверио испуњеност формалних услова за 
даље поступање по поднетом захтеву и прибавио документацију из катастра и водне 
услове од ЈП „Србијаводе“. 

Након прибављања поменуте документације утврђено је да није завршена 
законска процедура израде урбанистичког пројекта, што је услов за издавање 
локацијских услова.  

 

Због претходно наведене чињенице овај орган налази да нису испуњени 
формални услови за даље поступање по поднетом захтеву, па је донет закључак као у 
диспозитиву.  

Ако инвеститор одлучи да накнадно поднесе усаглашени захтев, потребно је да 
поступи по условима ЈП „Србијаводе“, а након израде и потврђивања урбанистичког 
пројекта за изградњу планиране МХЕ. 

Усаглашен захтев се може поднети у року од десет дана од пријема овог 
закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници 
надлежног органа, уз који се не доставља документација поднета уз овај захтев, нити 



се поново плаћа административна такса и накнада. Напомињемо да је при подношењу 
усаглашеног захтева број овог предмета (ROP-POZ-32586-LOC-1/2017) потребно 
навести у рубрици „претходни предмет у систему е-дозвола (ако постоји)“. 

 

Због свега претходно наведеног, донет је закључак као у диспозитиву. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се у року 
од 3 дана од дана пријема истог поднети приговор Општинском већу општине Пожега 
преко Општинске управе Пожега – Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-
комуналне послове и заштиту животне средине 

  
Обрадила: М. Вајовић, дпп 
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