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Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Управе Градске
општине Барајево, поступајући по захтеву Градске општине Барајево, -----------, Улица ---------------- , МБ --------------, ПИБ ---------------, поднетог преко пуномоћника Наташе Рњак Илић из --------------, Улица ----------------, ЈМБГ ---------------, за изградњу помоћног објекта-ограде и
потпорног зида на кат.парцели бр. 445/1 КО Баћевац, категорије "А" – класификационе ознаке
111011, 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:

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Градске општине Барајево, ------------, Улица -----------------, МБ -----------, ПИБ ---------------, поднетог преко пуномоћника Наташе Рњак Илић из ----------, Улица --------------, ЈМБГ --------------, за изградњу помоћног објекта-ограде и потпорног зида на
кат.парцели бр. 445/1 КО Баћевац, категорије "А" – класификационе ознаке 111011, због
ненадлежности.

Образложење
Градска општина Барајево, ------------Улица --------------, МБ -----------, ПИБ -------------,
преко пуномоћника физичког лица Наташе Рњак Илић из ------------, Улица ------------, ЈМБГ --------------, поднела 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;
− Катастарско топографски план ;
− Идејно решење (ИДР) израђено од стране ЛЕП ИЗГЛЕД доо, ------------, Улица -------------;
− 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. 113/15 и 96/16) 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 плана катастарске парцеле
број 445/1 КО Баћевац издату од стране РГЗ-Катастра непокретности Барајево број 952-04-

10/2018 од 3.04.2018.године , Копију плана водова за кат.парцелу број 445/1 КО Баћевац издату
од стране РГЗ-Катастра непокретности Барајево број 952-04-10/2018 од 2.04.2018.године, и
упутио захтев за достављање техничких услова за пројектовање имаоцима јавних овлашћењаОператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ Д.О.О. Београд „ Огранак
Обреновац“, ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд, „Телеком Србија“ А.Д.
Београд, Ј.П. „Путеви Србије“ Београд.
Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ Д.О.О. Београд „ Огранак
Обреновац“ доставио је Техничке услове број 85.1.1.0. IM , EB- 36/ од 11.04.2018. године.
ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд, доставило је Услове број В-237/2018
од 16.04.2018. године.
„Телеком Србија“А.Д. Београд је доставио услове број 142339/2-2018 од 12.04.2018.
године.
ЈП „Путеви Србије“ доставило је Одговор број ДК-290 од 5.04.2018.године у коме је
наведено :
„На основу члана 4. Закона о јавним путевима ("Службени гласник" број 101/05, 123/07, 101/11 и
93/12") јавни пут обухвата:
Јавни пут, у смислу овог закона, обухвата:
1) труп пута који чине доњи и горњи строј:
- доњи строј пута (насипи; усеци; засеци; објекти, постројења и уређаји за одводњавање
пута и заштиту пута од површинских и подземних вода и сл.);
- горњи строј пута (коловозна конструкција; ивичне траке, односно ивичњаци; риголе;
банкине; берме; разделне траке и сл.);
2) путне објекте (мостови, надвожњаци, подвожњаци, вијадукти, аквадукти, пропусти,
тунели, галерије, потпорни и обложни зидови и сл.);
3) прикључке;
4) тротоаре, пешачке и бициклистичке стазе које прате коловоз пута;
5) земљишни појас;
6) ваздушни простор изнад коловоза у висини од најмање седам метара, са слободним
простором у висини од најмање 4,5 метара од највише тачке коловоза, а за аутопут у
висини од најмање 4,75 метара од највише тачке коловоза;
7) објекте за потребе пута (путне базе; наплатне станице; контролне станице; саобраћајне
површине аутобуских стајалишта; паркиралишта; одморишта; зелене површине и сл.);
8) саобраћајну сигнализацију;
9) опрему пута (све врсте заштитних ограда; смерокази; инсталације расвете и расвета за
потребе саобраћаја; уређаји за евиденцију саобраћаја и сл.) и
10) објекте и опрему за заштиту пута, саобраћаја и околине (снегобрани; ветробрани;
заштита од осулина; заштита од буке и других штетних утицаја на околину и сл.).
Државни пут, поред елемената из става 1. овог члана, обухвата и објекте, уређаје и опрему за управљање
саобраћајем.
На основу члана 133. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС и 98/13 – одлука УС,
132/14 и 145/14), грађевинску дозволу за изградњу државних путева првог и другог реда, путних објеката
и саобраћајних прикључака на ове путеве издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, Немањина 22-26 Београд.
На основу члана 134. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС и 98/13 – одлука УС,
132/14 и 145/14) поверава се аутономној покрајини издавање грађевинских дозвола за изградњу објеката
одређених у члану 133. овог закона који се у целини граде на територији аутономне покрајине.

На основу члана 78. Закона о јавним путевима ("Службени гласник" број 101/05, 123/07,
101/11и 93/12"):
Просторним, односно урбанистичким планом, одређују се деонице јавног пута,
односно путног објекта са додатним елементима (шири коловоз, тротоар, раскрснице за
потребе насеља, простори за паркирање, јавна расвета, светлосна и друга сигнализација,

бициклистичке стазе, пешачке стазе, потпорни и обложни зидови и сл.), објекти и опрема
која одговара потребама насеља.
Изградњом деонице јавног пута, односно путног објекта у смислу става 1. овог члана,
не може да се наруши континуитет трасе тог пута и саобраћаја на њему.
Сходно напред наведеном, потребно је да се инвеститор обрати надлежном органу
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26 Београд.“
Чланом 8. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем прописано је, ако нису испуњени формални услови за даље поступање по
захтеву прописани чл. 7. овог Правилника, надлежни орган захтев за издавање локацијских
услова одбацује закључком уз навођење свих недостатака.
На основу достављеног
одговора ЈП “Путеви Србије“, Одељење за урбанизам,
грађевинске и комуналне послове Управе Градске општине Барајево није надлежни орган за
поступање по захтеву Градске општине Барајево, већ је то Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, Београд..
Имајући у виду да један од формалних услова није испуњен, да Одељење за урбанизам,
грађевинске и комуналне послове Управе Градске општине Барајево није надлежни орган за
поступање по поднетом захтеву, то наведени недостатак спречава даље поступање по захтеву,
па је у складу са чл. 8. став 1. 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 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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