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П О Ж Е Г А 
 

Општинска управа у Пожеги - Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине поступајући по усаглашеном 
захтеву инвеститора „ТЕРМО ЕЛЕКТРА“ доо Златибор, општина Чајетина, улица 
Јованке Јефтановић бр.149, ПИБ 108622331, матични број 21035955, поднетом преко 
пуномоћника Стојана Галића из Новог Сада, улица Богдана Гарабантина бр.6, ЈМБГ 
2002947800019, који се односи на издавање локацијских услова за изградњу 
термоелектране на биомасу у Висибаби на катастарској парцели бр.2006/1 КО 
Висибаба, на основу члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем (“Сл. гл.РС”, бр.113/2015) и члана 58. Закона о општем 
управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр.33/97 и 31/01) и („Сл.лист РС“, бр.30/2010),  
доноси 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашен захтев инвеститора „ТЕРМО ЕЛЕКТРА“ доо 
Златибор, општина Чајетина, улица Јованке Јефтановић бр.149, ПИБ 108622331, 
матични број 21035955, поднет преко пуномоћника Стојана Галића из Новог Сада, 
улица Богдана Гарабантина бр.6, ЈМБГ 2002947800019, који се односи на издавање 
локацијских услова за изградњу термоелектране на биомасу у Висибаби на 
катастарској парцели бр.2006/1 КО Висибаба, јер је захтев непотпун и не садржи 
прописану документацију. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

„ТЕРМО ЕЛЕКТРА“ доо Златибор, општина Чајетина, улица Јованке 
Јефтановић бр.149, ПИБ 108622331, матични број 21035955, поднело је усаглашен 
захтев преко свог пуномоћника Стојана Галића из Новог Сада, улица Богдана 
Гарабантина бр.6, ЈМБГ 2002947800019, који се односи на издавање локацијских 
услова за изградњу термоелектране на биомасу у Висибаби, на катастарској парцели 
бр.2006/1 КО Висибаба  

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 10.05.2017.године у 15:14 и заведен је под 
бројем ROP-POZ-9585-LOCH-2/2017. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега 
- Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине 11.05.2017. године под бројем 350-125/2017.  

Уз усаглашен захтев за издавање локацијских услова достављено је идејно 
решење – Технички опис употребе воде у технолошком процесу. 
 Спроводећи поступак обједињене процедуре, овај орган је 11.05.2017.године 
упутио захтев Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Републичкој 
дирекцији за воде за издавање водних услова. 

Одговарајући на поднети захтев за издавање водних услова, Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде је 
обавестило надлежни орган актом број 325-05-391/2017-07 од 12.05.2017.године, о 
непотпуности поднетог захтева за издавање водних услова.  

Поменутим актом је наведено да је поднети захтев „непотпун јер не садржи 
документацију прописану Правилником о садржини и обрасцу захтева за издавање 
водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова (Сл.гл.РС 



бр.74/2010, 116/2012 и 58/2014), као и чл.12 Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре (Сл.гл.РС бр.113/2015 и 96/2016) и Упутством о начину 
поступања надлежних органа и имаоца јавних овлашћења који спроводе обједињену 
процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу (број 
110-00-163/2015-07 од 19.05.2015.године) и то: копију плана; информацију о 
локацији; идејно решење (хидротехнички део – који обухвата постојеће и 
планиране објекте) – достављен је само Технички опис за употребу додатне воде у 
технолошком процесу. У вези са изнетим чињеницама, обавештавамо надлежни орган 
да захтев не садржи прописану документацију. Обавештење је евидентирано у 
Уписнику Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Републичке 
дирекције за воде, од 12.05.2017.године“. 

Сходно члану 12 став 2 Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре (Сл.гл.РС бр.113/2015 и 96/2016), ако ималац јавних овлашћења достави 
надлежном органу обавештење да не може да изда услове за пројектовање и 
прикључење због недостатака у садржини идејног решења достављеног уз захтев за 
издавање локацијских услова, надлежни орган без одлагања одбацује захтев за 
издавање локацијских услова у складу са чланом 8 став 2 Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре. 

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: Мирјана Вајовић, дпп 
                                     Н а ч е л н и к, 
               Нада Красић, д.п.п.
        

 
 
 
 
 
 

  
 


