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Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Републичка дирекција за воде 

Број; 325-05-1813/2015-07 
15.01.2016. год.

Београд
ДМс

На основу одредаба чл.113.-121. и чл.226.-228. Закона о водама («Службени гласник РС», бр. 
30/2010), чл.ЗО.ст.2. Закона о државној управи («Службени гласник РС», бр.79/2005 и 101/2007), 
чл 5 С Т .6. Закона о министарствима («Службени гласник РС», бр.44/2014) и чл.192. Закона о општем 
управном поступку («Службени лист СРЈ», бр.33/97, 31/2001 и «Службени гласник РС», 30/2010), 
решавајући по захтеву бр.30-6/2015 од 25.12.2015.год. Општинске управе Општине Голубац, у управној 
ствари издавања водних услова, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка 
дирекција за воде, доноси

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗДАВАЊУ ВОДНИХ УСЛОВА

1. Утврђују се водни услови, подносиоцу захтева Општинској управи Општине Голубац, 
(07162901) који морају да се испуне при изради Плана детаљне регулације гробља у Голупцу;

2. Ови водни услови престају да важе по истеку 2 године од дана њиховог издавања, ако у том 
року није поднет захтев за издавање водне сагласности на предметну планску документацију - у целини 
или по фазама, односно деловима који представљају техничку и функционалну целину.

3. Ово решење уписано је у Уписник водних услова за водно подручје «Дунав», под бр.382 од
15.01.2016. године.

4. Водним условима се одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне приликом 
урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене -  гробља у Голупцу - које обухвата 
објекте за коришћење вода, за заштиту вода од загађивања и за заштиту од штетног дејства вода, 
површинских и подземних, и то:

4.1 Да се ПДР гробља уради у складу са планском документацијом вишег реда;
4.2 Да се у оквиру граница ПДР гробља утврди начин коришћења и заштите водних објеката

за снабдевање водом за пиће, и др.;
4.3 Да се у границама ПДР утврди - начин коришћења водних објеката за евентуално 

наводњавање зелених површина - каптирањем вода површинских водотокова, и др.
4.4 Да се унутар ПДР предвиде - водни објеката за сакупљање загађених вода - фекалних и 

атмосферских, њихов транзит главним колекторима, сепаратног типа, до централног ППОВ, односно, до 
таложника и сепаратора пре упуштања у површинске токове, и др.

4.5 Да се у водном земљишту површинких токова спречи, изградња стамбених и привредних 
објеката, киоска, импровизоване преграде-бране и уместо ње предвиде прописани прилазни путеви и 
мостовски отвори којим се неће ометати протицање великих вода Гробљанског потока, Брадаричког 
потока, и др.

4.6 Да се у водном земљишту предвиди појас за приступне путеве службама и механизацији за
одбрану од поплава, и др.;

4.7 Да се, по извршеној изради планске документације (у целини, или по фазама-деловима који 
представљају техничку и функционалну целину), испуњењу водних услова и обављеној стручној



контроли, поднесе захтев за издавање водне сагласности на урађени плански документ на Обрасцу 0-5, 
сходно прописима чл.ИЗ. и 114.ст.5, чл.119. и 127. Законао водама;

О б р а з л о ж е њ е

Општинска управа Голубац, поднело је захтев за издавање водних услова и доставила следећу 
документацију;

1. Захтев бр.30-6/2015 од 25.12.2015.год. - за израду ПДР гробља у Голупцу;
2. Одлука о изради ПДР гробља («Сл. гласник општине Голубац» бр. 12/2015);
3. Извод из: ПДР гробља Р1:25000, Обрађивач плана: «Архиплан» д.о.о. Аранђеловац, 2015.год.
4. Мишљење ЈВП «Србијаводе», ВПЦ «Сава-Дунав» Београд, бр.С/15-527 од 19.11.2015.год.

На основу прегледа достављене документације констатовано је следеће:
Предметном планском документацијом разрадиће се постојећи планови вишег реда (Просторни 

план Републике Србије; Водопривредна основа Србије) и утврдити подручје обу'-вата гоађевииског 
подручја јавне површине гробља и у оквиру тога предметних грађевинских водних објеката, границе 
утицаја на заштиту од поплава, на заштиту вода Гробљанског потока, Брадаричког потока, и др. који се 
уливају у Дунав, и других објеката и усагласити међусобни положај у простору (синхрон план), и др.

Водни услов из тч.1 диспозитива овог решења дат је по основу одредаба чл.13, 18, 21, чл.114.ст.2.и 
СТ.5., ЧЛ.П5.СТ.1, ЧЛ.117.СТ.1.ТЧ.16. и чл.118.ст.5. Закона о водама (ЗОВ), односно Правилника о 
садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања 
водних услова («Службени гласник РС», бр. 74/2010). Водни услов под тч.2. диспозитива дат је по 
основу одредаба чл.116. и 119.ст.2. Закона о водама и чл.137.3акона о планирању и изградњи (ЗПИ). 
Водни услов под тч.З. диспозитива дат је по основу одредаба чл.130.ст.7.30В, односно одредаба 
Правилника о садржини и начину вођења и обрасцу водне књиге («Сл.гласник РС», бр.86/10). Водни 
услов под ТЧ.4. диспозитива дат је по основу одредаба чл.13, 15.-19., 21., чл.114.ст.2. чл.115., чл.117. и 
ЧЛ.П9.СТ.2. Закона о водама,. чл.2.ст.1.тч.21.3акона о планирању и изградњи.

Водни услов број 4.1 диспозитива решења дат је у складу са одредбама чл.13.-21.,25. и 71. Закона о 
водама и чл.ЗЗ. Закона о планирању и изградњи. Услов број 4.2 диспозитива решења дат 1е у складу са 
одредбама чл.73.75.,76.,77.,78. Закона о водама. Услов број 4.3 диспозитива решења дат Је у складу са 
одредбама чл.13.,18.,25.,33.,43.,71.,72.,. 97.,133. Закона о водама. Услов број 4.4 диспозитива решења дат 
је у складу са одредбама чл. 13.,19.,92.,93.,97.,98.,133., Закона о водама. Услов број 4.5 диспозитива 
решења дат је у складу са одредбама чл. 97.-99. Закона о водама. Услов број 4.6 диспозитива решења дат 
је у складу са одредбама чл.15.,16.,17.,25.,33.,44„ 52.,97.,133., Закона о водама. Услов броЈ 4.7. 
диспозитива решења дат је у складу са одредбама чл.113., 114. ст.5. и 119. Закона о водама.

Решавајући по поднетом захтеву уз уважавање мишљења из приложене документације, стручна 
служба овог министарства предложила је издавање водних услова као у диспозитиву решења.

Странка је ослобођена плаћања републичке административне таксе за решење по захтеву за 
издавање волних аката у складу са одредбама чл.18. тач.2. Закона о изменама и допунама Закона о 
републичким административним таксама («Службени гласник РС, бр.50/2011).

Правна поука: Ово решење је коначно у управном поступку и на исто се не може изјавити жалба 
већ се против решења може покренути управни спор код Управног суда Србиј'е у рот^ од'30 дана од-дана 
пријема решења.

ДОСТАВИТИ:
- ЈУП «Плана» Голубац
- Општина Голубац, Општинска управа
- ЈВП «Србијаводе» ВПЦ «Сава-Дунав» Београд
- Републичкој водопривредној инспекцији
- Водна књига
- Архива
Обрадио: др Драгомир Мисаиловић 

Сагласан: Горан Камчев
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