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Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Управе Градске општине Барајево,
поступајући по захтеву ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Београд - Врачар, Кнеза
Милоша број 27, МБ 07018762, ПИБ 100346317, поднео је преко пуномоћника правног лица
AG-UNS ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI INSTITUT DOO NOVI SAD, МБ 20734639, ПИБ 107062214,
овлашћено лице Драгомир Радовановић ЈМБГ 2602988794438, из Новог Сада, улица Јована
Поповића број 35/1, за издавање локацијских услова за санацију oбјекта - постројење за
пречишћавање отпадних вода у насељу „Гај“ у Барајеву, на к.п. 4902/13 и 4902/12, КО
Барајево, категорије "Г" – класификационе ознаке 222330 – Грађевине са одговарајућим
уређајима за пречишћење отпадних вода или без њих, класификационе ознаке 222210 Локални цевоводи за дистрибуцију воде и класификационе ознаке 22311 спољна
канализациона мрежа , 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, 31/19, 37/19-други закон, 9/20), Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС", бр. 68/19) и Уредбе о локацијским условима
("Сл.гласник РС"бр. 35/115, 114/15, 117/17) доноси:

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Београд - Врачар, ПИБ
100346317, МБ 07018762, Београд-Палилула, улица Кнеза Милоша број 27, поднет преко
пуномоћника правног лица AG-UNS ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI INSTITUT DOO NOVI SAD,
МБ 20734639, ПИБ 107062214, овлашћено лице Драгомир Радовановић, ЈМБГ
2602988794438, из Новог Сада, улица Јована Поповића број 35/1, за издавање локацијских
услова за санацију oбјекта - постројење за пречишћавање отпадних вода у насељу „Гај“ у
Барајеву, на к.п. 4902/13 и 4902/12 КО Барајево, категорије "Г" – класификационе ознаке
222330 – Грађевине са одговарајућим уређајима за пречишћење отпадних вода или без њих,
класификационе ознаке 222210 - локални цевоводи за дистрибуцију воде и класификационе
ознаке 22311 спољна канализациона мрежа због недостатака у документацији приложеној
уз захтев за издавање локацијских услова тј. садржини достављеног идејног решења.

Образложење
ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Београд - Врачар, ПИБ 100346317, МБ
07018762, Београд-Палилула, улица Кнеза Милоша број 27, поднело је преко пуномоћника
правног лица AG-UNS ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI INSTITUT DOO NOVI SAD, МБ 20734639,

ПИБ 107062214, овлашћено лице Драгомир Радовановић ЈМБГ 2602988794438, из Новог Сада,
улица Јована Поповића број 35/1, 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;
− Доказ о уплати локалне административне таксе за издавање локацијских услова;
− Инжењерски пројекат објекта;
− Идејно решење (ИДР) израђено од стране AG-UNS ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI
INSTITUT DOO NOVI SAD, МБ 20734639, ПИБ 107062214.
− 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. 68/19) 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 катастарских
парцела број 952-04-007-4128/2020 од 20.03.2020.год. издате од стране РГЗ-Катастра
непокретности Барајево и копију плана водова број 952-04-301-1075/2020 од 17.03.2020.год.
издате од стране РГЗ-Сектор за катастар непокретности, Одељење за катастар водова Београд,
и упутио захтеве за достављање техничких услова за пројектовање имаоцима јавних
овлашћења.
Технички услови прибављени у поступку издавања локацијских услова:
- ПД „ЕПС Дистрибуција“ број 85110, ИМ, ЕБ-24/20 од 25.03.2020.год.
- Предузеће за телекомуникације „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. број 109591/1-2020 од
23.03.2020.год.
- Секретаријат за заштиту животне средине број V-04 бр. 501.2-81/2020 oд 07.04.2020.год.
- Јавно водопривредно преду зеће „Србијаводе“ Београд Водопривредни центар „Сава Дунав“ број: 2921/1 од 25.03.2020.год.
- МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - Републичка дирекција
за воде број: 325-05-380/2020-07 од 06.04.2020.год.
- ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“ Београд, 27.марта 43-45 број III бр. 350-СЛ-9/20 03.04.2020.год.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за
воде доставило је Обавештење на захтев за издавање техничких услова за пројектовање број
325-05-380/2020-07 од 06.04.2020.год. у коме је наведено да захтев непотпун јер не садржи
документацију прописану Правилником о садржини и обрасцу захтева за издавање водних
аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у
поступку издавања водне дозволе (''Сл. гласник РС'' број 72/2017 и 44/2018), као и чл. 12.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре и Упутством 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 то:
- информацију о локацији за предметни објекат;
- Хидролошку студију за Барајевску реку; претходна водна акта за постојећи, изграђен
ППОВ у Барајеву;
- Идејно решење је дато за „Санацију ППОВ у насељу Гај, у општини Барајево“ у ком се
наводи да је потребно пројектовати: спољну канализациону, фекалну и атмосферску
отпадну воду, унутрашњи развод водоводне и канализационе мреже, хидротехничке
инсталације за потребе технолошког процеса, канализациону црпну станицу са свом

-

опремом и инсталацијама и линију третмана комуналних отпадних вода. Ови радови
свакако не могу се сврстати под „санацију објекта“.
Потребно је прецизно дефинисати који радови у оквиру санације су предмет захтева за
издавање водних услова за ППОВ у Барајеву, као и опис постојећег изграђеног објекта

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. 68/19), 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. 68/19).
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

