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Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Управе Градске
општине Барајево, поступајући по захтеву Секретаријата за комуналне и стамбене пословеДирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., из ------------, Улица --------- број
---, МБ -------------, ПИБ ------------, поднетог преко овлашћеног лица Татјане Поповић из --------, ЈМБГ ---------------, за издавање локацијских услова за изградњу објекта - резервоар питке воде,
категорије "Г" – класификационе ознаке 222210 – локални цевоводи за дистрибуцију воде
(мрежа ван зграда), - 222220 - остале грађевине у локалној водоводној мрежи на следећим
катастарским парцелама: 1327/2, 1327/3, 1328/2, 1668, 1669, 1678, 1670 КО Бељина, на основу
чл. 53а, 54, 55, 56 и 57. Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник РС», број 72/09, 81/09,
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14), Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС", бр. 113/2015, 96/2016, 120/2017) и
Уредбе о локацијским условима ("Сл.гласник РС"бр. 35/115, 114/15, 117/17) доноси:

З АК Љ У Ч АК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Града Београда, Секретаријата за комуналне и стамбене
послове-Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., из ----------, Улица -----------број ----, МБ -----------, ПИБ -------------, поднетог преко овлашћеног лица Татјане Поповић
из ----------, ЈМБГ ----------------, за издавање локацијских услова за изградњу објекта - резервоар
питке воде, категорије "Г" – класификационе ознаке 222210 – локални цевоводи за
дистрибуцију воде (мрежа ван зграда) - 222220 - остале грађевине у локалној водоводној мрежи
на следећим катастарским парцелама: 1327/2, 1327/3, 1328/2, 1668, 1669, 1678, 1670 КО Бељина
због недостатака у документацији приложеној уз захтев за издавање локацијских услова
тј. садржини достављеног идејног решења.

Образложење
Град Београд, Секретаријат за комуналне и стамбене послове-Дирекција за грађевинско
земљиште и изградњу Београда Ј.П., из ----------, Улица ------------ број ---, МБ ----------------,
ПИБ -------------, преко овлашћеног лица Татјане Поповић из ----------, ЈМБГ --------------, поднео
је захтев за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.
Уз захтев је поднето:
− Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање локацијских услова;
− Идејно решење (ИДР) израђено од стране VODOTEHNIKA d.o.o. ------- Preduzeće za
hidrotehniku, Улица ---------- МБ --------------, ПИБ --------------, главни пројектант Ивана
Ђурић, дипл.грађ.инг. лиценца број 314М75213;
− Уговор закључен између Града Београда и Дирекције;

- Обавештење о ослобађању плаћања адм.таксе;
− Пуномоћје.
По пријему захтева, овај орган је проверио испуњеност формалних услова, прописаних чл. 7.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник
РС", бр. 113/2015, 96/2016, 120/2017) и то: 1) надлежност за поступање по захтеву; 2) да ли је
захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све прописане податке 3) да ли је уз захтев
приложено идејно решење; 4) да ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане таксе и
накнаде.
Поступајући даље по захтеву, овај орган је прибавио Копије планова катастарских
парцела издате од стране РГЗ-Катастра непокретности Барајево од 20.08.2018.године и Копије
планова водова издате од стране РГЗ-Сектор за катастар непокретности, Одељење за катастар
водова Београд, број 956-01-1472/2018 од 22.08.2018.године, и упутио захтеве за достављање
техничких услова за пројектовање имаоцима јавних овлашћења-Оператору дистрибутивног
система „ЕПС Дистрибуција“ Д.О.О. Београд „ Огранак Обреновац“, ЈКП „Београдски водовод
и канализација“ Београд, „Телеком Србија“ А.Д. Београд, и „ЈВП Србијаводе“, Град БеоградСекретаријат за саобраћај.
Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ Д.О.О. Београд „ Огранак
Обреновац“ доставио је Услове за пројектовање и прикључење број 85110, BN, EB- 120/18 од
3.09.2018. године.
ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд, доставило је Услове број В-663/2018
од 4.09.2018. године.
„Телеком Србија“А.Д. Београд је доставио Услове број 352557/2-2018 од 31.08.2018.
године.
Секретаријат за саобраћај Градске управе града Београда доставио је услове IV-08
Бр.344.5-295/2018 од 3.09.2018. године.
ЈВП „Србијаводе“ доставило је Обавештење број 7817/1 од 28.08.2018.године у коме је
наведено :
„На основу члана 115-118. Закона о водама („Службени гласник РС“ број 30/10, 93/12 и
101/16), Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини
мишљења у поступку издавања водних услова („Сл. гласник РС“ број 72/17), Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број
113/2015, 96/16 и 120/2017), Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца 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 преузете
документација у електронском облику кроз систем обједињене процедуре, обавештавамо Вас
да се захтев одбацује јер није достављено следеће:
• Информација о локацији;
• У Идејном решењу није наведено на којој катастарској парцели се нaлази изливна
грађевина;
• Изливање-испуштање воде је дозвољено само директно у водоток, мелиорациони или
путни канал, а у достављеном идејном решењу се наводи да се вода испушта у
вододерину ( у текстуалној документацији), а у прилогу 10 је написано да се испушта у
безимени Суви поток;
• Уколико је реципијент за преливне и испусне воде из резервоара водоток-поток,
потребно је урадити хидролошку студију (хидрологију), у циљу прибављања мишљења
РХМЗ-а.“

Имајући у виду да један од формалних услова није испуњен, а односи се на недостатке у
садржини идејног решења, то наведени недостатак спречава даље поступање по захтеву, па је у
складу са чл. 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем ("Сл.гласник РС", бр.113/2015, 96/2016, 120/2017 ), одлучено као у диспозитиву овог
закључка.
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 због измењеног документа наступи додатни формални недостатак који је разлог за
одбацивање захтева, подносилац не може поново користити право из члана 8. став 6.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник
РС", бр.113/2015, 96/2016, 120/2017).
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу Градске Општине Барајево
у року од 3 (три) дана, од дана достављања Закључка, кроз Централни информациони систем
Агенције за привредне регистре.
Закључак доставити:
Подносиоцу захтева,
Архиви и објављују се на званичној интернет страници Градске општине Барајево.
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