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Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Управе Градске
општине Барајево, поступајући по захтеву Град Београда, Улица Драгослава Јовановића
број 2, МБ -------------------, ПИБ --------------------, преко пуномоћника правног лица
Енергопројект Ентел А.Д. из -------------------------, -----------------------------, МБ ----------------------------, ПИБ ----------------------------, и овлашћеног лица Александре Куч из ------------------------------,
улица -------------------------, ЈМБГ ---------------------------------, за изградњу – алармне станице
система за обавештавање и јавно узбуњивање становништва категорије објекта „Г“
класификационог броја објекта 242002, на кат.парцели бр. 1620 КО Шиљаковац, 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, 83/18), 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:

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Града Београда, Улица Драгослава Јовановића број 2, МБ -------------------------, ПИБ ----------------------, поднет преко пуномоћника правног лица
Енергопројект Ентел А.Д. из Београда - Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 12,
МБ ------------------, ПИБ ----------------------, и овлашћеног лица Александре Куч из Новог
Београда, Улица ------------------------------, ЈМБГ ---------------------------, за издавање локацијских
услова за изградњу – алармне станице система за обавештавање и јавно узбуњивање
становништва категорије објекта „Г“ класификационог броја објекта 242002, на
кат.парцели бр. 1620 КО Шиљаковац због недостатака у документацији приложеној уз
захтев за издавање локацијских услова тј. садржини достављеног идејног решења.
Образложење
Град Београд, Улица Драгослава Јовановића број 2, МБ -----------------, ПИБ ------------,
преко пуномоћника правног лица Енергопројект Ентел А.Д. из Београда - Нови Београд,
Булевар Михаила Пупина број 12, МБ ----------------------, ПИБ ------------------, и овлашћеног
лица Александре Куч из -------------------------------, Улица ----------------------------- број --------, 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;
− Геодетски снимак постојећег стања ;
− Идејно решење (ИДР) израђено од стране Енергопројект Ентел А.Д. из Београда Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 12, МБ -------------------, ПИБ ---------------;
− Захтев за издавање фактура на Енергопројект Ентел;
− Обавештење упућено РГЗ-у;
− 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 Копију планова катастарских
парцела издате од стране РГЗ-Катастра непокретности Барајево и Копију планова водова
издате од стране РГЗ-Сектор за катастар непокретности, Одељење за катастар водова
Београд, број 952-04-301-663/2019 од 20.03.2019.године, и упутио захтеве за достављање
техничких услова за пројектовање имаоцима јавних овлашћења- „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“
А.Д.Београд и ЈП „Путеви Србије“.
„ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ А.Д.Београд доставило је Услове за пројектовање и
прикључење број 130-00-UTD-003-314/2019-003 од 27.03.2019.год.
Технички услови прибављени у поступку издавања локацијских услова број ROPBAR-29469-LOC-1/2018:

-

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ број В-830/2018 од 30.10.2018.год.
ПД „ЕПС Дистрибуција“ број 85110, ИМ, ЕБ-141/2018 од 25.10.2018.год.
Предузеће за телекомуникације „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. број 448412/1-2018 од
22.10.2018.год.
Секретаријат за заштиту животне средине број V-04 br. 501.2-247/2018 oд
09.11.2018.год.

ЈП „Путеви Србије“ доставило је Одговор на захтев за издавање техничких услова за
пројектовање број ДК 516 од 04.04.2019.године у коме је наведено да уз захтев није
достављено идејно решење сачињено у складу са Правилником о садржини, начину и
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени
објеката („Службени гласник РС“, број 23/15, 77/2015, 96/16 и 67/17).
На основу Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења
контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“,
број 72/2018), Прилог 10. идејно решење за постављање инсталација на државном путу и у
заштитном појасу државног пута I и/или II реда мора да садржи и следеће податке и
прилоге:

-

-

информација о локацији, односно извод из важеће планске документације за
подручје које се обрађује пројектом (текст и графика) достављено Идејно решење не
садржи податке о планском основу за изградњу предметних инсталација (Прилог 1.
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле
техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“,
број 23/15, 77/2015 и 96/16), општи подаци о објекту и локацији, назив просторног,
односно урбанистичког плана
У достављеном идејном решењу потребно је усагласити податке о државном путу IБ
реда број 22, у ситуационом плану и техничком опису, и геодетски снимљеном
попречном профилу предметног пута. Према ситуационом плану означен је државни
пут IIБ реда број 22,је погрешна констатација за ранг државног пута пошто се ради о
државном путу IБ реда 22, према Референтном систему ЈП „Путеви Србије“, у складу
са Уредбом о категоризацији државних путева (“Сл. гласник РС” бр.105/2013,
119/2013 и 93/15) где је планирани стуб паралелно са државним путем IБ реда број
22 код km 3+600. Такође је неусклађеност текста у техничком опису Идејног решења
о рангу и категорији државног пута. Потребно је у Идејном решењу приказати
геодетски снимљен попречни профил пута са свим елементима пута и границама
парцела на којима се пут налази (пренете са прописане катастарскогеодетске
подлоге, која не мора да буде оверена од стране органа надлежног за послове
државног премера и катастра), са дефинисаним положајем планираног стуба(без
ограде или са заштитном оградом пошто је на мањем удаљењу него што је то
прописано Законом) и њиховим растојањем у односу на крајње тачке попречног
профила пута, као и све неопходне техничке детаље постављања, на месту на ком је
планирана изградња.

Имајући у виду да један од формалних услова прописаних чланом 7. Став 1. није
испуњен, да Идејно решење, не садржи све податке прописане Правилником о садржини,
начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи
и намени објеката („Службени гласник РС“, број 72/2018) 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.
Ако подносилац захтева у року од десет дана од дана пријема овог закључка, а
најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа
поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију
поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу.
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 преко првостепеног органа, 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.
Шеф одсека,
дипл.инж.арх.Нада Обрадовић
Обрађивач,
дипл.инж.арх.Драгана Савић

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,
дипл.инж.грађ. Оливера Ћамиловић

