
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА РАЧА 

ОПШТИНСКА УПРАВА РАЧА 

БРОЈ: ROP-RAC-1159-ISAW-1/2016 

ДАНА: 25.02.2016. године 

             Р А Ч А 

               Служба за пољопривреду, урбанизам, изградњу, комуналне и имовинско - правне 

послове Општинске управе општине Рача, на основу члана 145. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС РС, 24/11, 121/12, 

42/13 - одлука УС РС, 50/13 - одлука УС РС, 98/13 - одлука УС РС, 132/14 и 145/14), а према 

чл. 28. - 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(„Сл. гласник РС“, бр. 113/15) поступајући по захтеву Јавног предузећа „Дирекција за 

изградњу општине Рача“, Рача, ул. Карађорђева бр. 48, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

              О д б а ц у ј е  се  захтев број ROP-RAC-1159-ISAW-1/2016 од 23.02.2016. године, 

поднет од стране ЈП „Дирекција за изградњу општине Рача“, Рача, ул. Карађорђева бр. 48, за 

издавање решења о одобрењу извођења радова на реконструкцији саобраћајнице на кп. бр. 

3510 и 3529 КО Сепци, категорија објекта „Г“, класификациони број 211201. 

О б р а з л о ж е њ е 

             ЈП „Дирекција за изградњу општине Рача“, Рача, Карађорђева бр. 48, поднело је 

захтев овом органу бр. ROP-RAC-1159-ISAW-1/2016 дана 23.02.2016. године, за издавање 

решења о одобрењу за извођење радова на реконструкцији саобраћајнице на кп. бр. 3510 и 

3529 КО Сепци, категорија објекта „Г“, класификациони број 211201. 

             Увидом у поднет захтев и приложену документацију, надлежни орган је утврдио да у 

складу са чл. 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15) подносилац захтева није испунио следеће формалне 

услове: 

- Захтев је поднет од стране неовлашћеног лица, а без приложеног овлашћења за 

заступање. 

- Приложено Идејно решење уз захтев из непознатог разлога није могуће отворити и 

извршити увид у садржај истог. 

Како нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, овај орган је у  

складу са одредбама чл. 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15), утврдио да је захтев непотпун и да се као 

такав одбацује. 

             На основу чл. 18. Закона о републичким административним таксама подносилац 

захтева ослобођен је плаћања административне таксе. 

             Упутство о правном средству: Против овог закључка подносилац захтева може 

изјавити приговор надлежном општинском, односно градском већу, преко надлежног органа, 

у року од три дана од дана достављања.  

              У складу са чл. 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15), уколико подносилац захтева у року од 10 

дана од 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 и накнаду. 

       НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 

Обрадила: Мирјана Гајић                                                                                  Петар Петровић 

  

Доставити:  
- подносиоцу захтева и 

- архиви. 


