
На основу члана 146. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник 

Републике Србије” број 18/16), члана 135. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“,бр. 72/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука 

УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014)  Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник 

РС“ број 113/15, 120/17) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину 

вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Службени 

гласник РС", број 23 од 2. марта 2015. године) у поступку по усаглашеном захтеву „VPS 

ENERGY“ д.о.о. из Дљина, општина Лучани, за издавање грађевинске дозволе, 

Општинска управа општине Ариље доноси 

З А К Љ У Ч А К 

 

ОДБАЦУЈE СЕ  усаглашен захтев инвеститора „VPS ENERGY“ д.о.о. из Дљина, 

општина Лучани за издавање грађевинске дозволе за изградњу мале хидроелектране 

„Јовановићи“на реци Пањици у Добрачама, инсталисане снаге 517 Kw,  на кат.парцелама 

број 6382, 3022/1 (водозахват); 6382, 3672, 3673, 3674, 3676, 3678/2, 3679/1, 3680, 3683, 

3684, 3686/1, 3687, 3688, 3689/2, 3689/1, 3693/1, 3694/1, 3695/1, 3695/4, 3696/1, 3697/1, 

3699/1 i 3703 (деривациони цевовод); 3703 (машинска зграда); све КО Добраче, општина 

Ариље, због неиспуњавања формалних услова.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Инвеститор „VPS ENERGY“ д.о.о. из Дљина, општина Лучани поднео је захтев 

Општинској управи општине Ариље за издавање грађевинске дозволе за изградњу мале 

хидроелектране „Јовановићи“на реци Пањици у Добрачама, инсталисане снаге 517 Kw. 

 Основни захтев је примљен у ЦИС-у  дана 03.09.2018.год. у 16:28:20 и заведен је 

под бројем ROP – ARI – 25748 – CPI -1/2018.  

 Инвеститор је уз основни захтев доставио следеће: 

1. Потврда о пријему захтева за издавање грађевинске дозволе; 

2. Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање грађевинске 

дозволе; 

3. Доказ о уплати административне таксе за издавање грађевинске дозволе; 

4. Уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења о обезбеђивању 

недостајуће инфраструктуре; 

5. Локацијске услове; 

6. Елаборат ЗОП; 

7. Елаборат гео студија; 

8. Сагласност сувласника; 

9. Понуда за закуп водног земљишта; 

10. Одговор на питање; 

11. Геодетски снимак; 

12. Извод из пројекта; 

13. Пројекат за грађевинску дозволу; 

 

На основу увида у достављену документацију утврђено је да нису испуњени услови 

за поступање по предметном захтеву, односно није достављен доказ о решеним 

имовинским односима за кат.парцелу број 6382 КО Добраче па је захтев одбачен 



закључком број предмета ROP – ARI – 25748– CPI -1/2018 заводни број:  GR-13/18, од 

07.09.2018. године.  

Инвеститор користи право на подношење усаглашеног захтева и исти подноси у 

систем ЦЕОП дана 05.10.2018.год. и уз усаглашени захтев доставља доказ о решеним 

имовинским односима за кат.парцелу број 6382 КО Добраче.  

Даљом провером достављене документације је утврђено да енергетска дозвола за 

предметни објекат није достављена уз захтев али да је издата од стране Министарства 

енергетике па је извршена провера исте путем електронске комуникације са 

Министарствома енергетике. 

У наведеној комуникацији је утврђено да је енергетска дозвола истекла, односно рок 

важења исте је прошао, али да није поништена од стране Министарства енергетике те је 

могуће да инвеститор покрене поступак за продужење важности енергетске дозволе код 

надлежног органа. 

О утврђеним чињеницама инвеститор је усмено обавештен, као и лице које је 

овластио за подношење захтева. 

 На основу члана 135. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,бр. 

72/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 

одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)  Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ број 

113/15) и и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења 

контроле техничке документације према класи и намени објеката (Службени гласник 

РС", број 23/15, 77/15, 58/16, 96/16) извршена је провера испуњености услова за издавање 

грађевинске дозволе за  изградњу предметног објекта.  

Како је увидом у достављени захтев утврђено да нису испуњени формални услови 

за даље поступање по захтеву Општинска управа општине Ариље је одлучила као у 

диспозитиву.  

           ПРАВНА ПОУКА: Против овог закључка може се изјавити приговор 

Општинском већу општине Ариље, у року од 3 дана од дана достављања, непосредно 

или преко овог органа. 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

- Општинска управа – 

Број предмета ROP – ARI – 25748– CPIН -2/2018 

Заводни број:  GR-17/18, од 29.10.2018. године   

 

              Заменик начелника општинске управе 

                                                                                          Ружица Николић - Василић 
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