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Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Управе Градске
општине Барајево, поступајући по захтеву 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
дистрибутивне водоводне мреже, категорије "Г" – класификационе ознаке 222210 – локални
цевоводи за дистрибуцију воде (мрежа ван зграда) на следећим катастарским парцелама: 1405/2
КО Арнајево, 1660/2 КО Бељина, 1467/1 КО Рожанци, 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 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 дистрибутивне
водоводне мреже, категорије "Г" – класификационе ознаке 222210 – локални цевоводи за
дистрибуцију воде (мрежа ван зграда) на следећим катастарским парцелама: 1405/2 КО
Арнајево, 1660/2 КО Бељина, 1467/1 КО Рожанци 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 оовлашћеног 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 HIDROKOP Preduzeće za projektovanje i
inženjering ----------, Улица -------------- МБ --------------, ПИБ -------------, број IDR- 119/2 ,
главни пројектант Зоран Богдановић, дипл.инж.грађ. лиценца број 314 Е601 07;

− 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 и Копије планова водова
издате од стране РГЗ-Сектор за катастар непокретности, Одељење за катастар водова, број 95204-33/2018 од 23.05.2018.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“
Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ Д.О.О. Београд „ Огранак
Обреновац“ доставио је Услове за пројектовање и прикључење број 85110, IM, EB- 73/18 од
31.05.2018. године.
ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд, доставило је Услове број В-385/2018
од 8.06.2018. године.
„Телеком Србија“А.Д. Београд је доставио Услове број 218822/2-2018 од 5.06.2018.
године.
ЈВП „Србијаводе“ доставило је Обавештење број 4940/1 од 29.05.2018.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 74/2010, 116/12 и 58/14), 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.
НАПОМЕНА: за потребе издавања водних услова за изградњу предметне дистрибутивне водоводне
мреже потребно је доставити и вaжећа водна акта за постојећи јавни водовод на који ће се
водоводна мрежа прикључити.“

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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