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Општинска управа у Пожеги - Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-
комуналне послове и заштиту животне средине поступајући по захтеву инвеститора 
“KRISNEV MHE” DOO из Београда, улица Димитрија Туцовића 117/36, матични број 
21218120, ПИБ 109655233, за издавање локацијских услова за изградњу објекта за 
производњу електричне енергије – минихидроелектране (МХЕ) на катастарским парцелама 
бр.1247, 1248 и 1249 све у КО Горобиље, и одбрамбених бедема и приступног пута на 
више кат. парцела у КО Горобиље, Пилатовићи, Прилипац и Лопаш, на основу члана 8. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. 
гл.РС”, бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017) доноси 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора “KRISNEV MHE” DOO из Београда, улица 
Димитрија Туцовића 117/36, матични број 21218120, ПИБ 109655233, за издавање 
локацијских услова за изградњу објекта за производњу електричне енергије – 
минихидроелектране (МХЕ) на катастарским парцелама бр.1247, 1248 и 1249 све у КО 
Горобиље, и одбрамбених бедема и приступног пута на више кат. парцела у КО Горобиље, 
Пилатовићи, Прилипац и Лопаш, јер је захтев непотпун и не садржи прописану 
документацију. 

 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
“KRISNEV MHE” DOO из Београда, улица Димитрија Туцовића 117/36, матични 

број 21218120, ПИБ 109655233, поднео је захтев за издавање локацијских услова за 
изградњу објекта за производњу електричне енергије – минихидроелектране (МХЕ) на 
катастарским парцелама бр.1247, 1248 и 1249 све у КО Горобиље, и одбрамбених бедема и 
приступног пута на више кат. парцела у КО Горобиље, Пилатовићи, Прилипац и Лопаш. 

Уз захтев за издавање локацијских услова достављенa је следећа документација: 
- доказ о уплати републичке административне таксе (РАТ) од 19.01.2018.године,  
- доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање локацијских 

услова (накнада ѕа ЦЕОП) од 19.01.2018.године, 
- Обавештење Министарства одбране број 3392-2 од 08.11.2016.године, 
- Обавештење Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове 

и заштиту животне средине 03 број 504-17/16 од 22.12.2016.године, 
- Водни услови  2 број: 07-3269/2 од 30.05.2017.године, издати од ЈВП „Србијаводе“ 

Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, 
- Технички услови „Телеком“ ад Београд, број 171-479126/2-2016 од 

26.12.2018.године, 
- Мишљење РХМЗ од број 922-1-80/2017 од 29.05.2017.године, 
- Информација о локацији 03 број 350-210/16 од 11.10.2016.године, 
- Решење Завода за заштиту природе 03 број 020-2377/2 од 29.12.2016.године, 
- Услови МУП – Сектора за ванредне ситуације Ужице, 09/32 број: 217-12859/16 од 

08.12.2016.године, 
- Решење Завода за заштиту споменика културе из Краљева, број 1704/3 од 

09.12.2016.године, 
- Услови ЈП „Путеви Србије“ VIII наш број 953-7555/17-5 од 15.06.2017.године, 



- Мишљење оператера ОДС „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак ЕД Ужице, 
Погон Пожега, 09.20.-295497/1-2016 од 16.12.2016.године, 

- Идејно решење, 
- Копија плана и Листови непокретности за кат. парцеле бр.1247, 1248 и 1249, све у 

КО Горобиље, 953-1/2016-261 од 31.10.2016.године, 
- Мишљење ЈКП „Наш Дом“ број 2913/1 од 14.11.2016.године,  
- Мишљење ЈП „Дирекција за изградњу-Пожега“, 
- Мишљење Саобраћајног института ЦИП доо од јуна 2017.године, 
- Допис инвеститора – накнадни списак парцела за изградњу МХЕ „Врањевина“. 

 

Спроводећи поступак обједињене процедуре овај орган је од имаоца јавних 
овлашћења прибавио следеће:  

- РГЗ – Службе за катастар непокретности Пожега, документација, 
- ЈКП „Наш Дом“ Пожега – Технички услови број 421/1 од 26.02.2018.године, 
- ОДС „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак ЕД Ужице, Погон Пожега, 

Обавештење Д.09.20.-51428/1-2018 од 22.02.2018.године, 
- „Телеком Србија“ ад Београд, Технички услови број 71256/2-2018 од 

02.03.2018.године, 
- Одељење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте, Услови за пројектовање 

и извођење, број 37/18 од 27.02.2018.године и 
- ЈВП „Рзав“ Ариље – Технички услови за пројектовање минихидроелектране 

„Врањевина“, број 609 од 26.03.2018.године, којима се обавештава надлежни орган 
да се не може издати сагласност за изградњу. 

 

Према горе поменутим Техничким условима за пројектовање минихидроелектране 
„Врањевина“, број 609 од 26.03.2018.године издатим од Јавног водопривредног предузећа 
„Рзав“ Ариље, на кат. парцели 7/1 КО Лопаш, у зони успора будуће акумулације, налази се 
бетонски објекат за испирање и испуштање воде магистралног цевовода Ø 1200 
регионалног система „Рзав“. Изградњом будућег објекта, постојећи објекат водосистема 
Рзав биће потопљен и ван функције, што је неприхватљиво јер се у потпуности 
онемогућава редовно одржавање цевовода и поправку истог у хаваријским условима. Овим 
би се угрозила испорука воде за пиће са водосистема Рзав корисницима пет општина, па из 
тог разлога ЈВП „Рзав“ није издало техничке услове, односно сагласност за изградњу 
планираног објекта.  

Сходно члану 12 став 2 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем (Сл.гл.РС бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017), 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 електронским путем. 

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, дпп 
       

 
 
 
 

 


