
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА РАЧА 

- Општинска управа општине Рача -  

Број: ROP-RAC-4333-ISAW-1/2016 

Заводни број: 351-72/2016-IV-03-1 

Датум: 04.04.2016. године 

 Р А Ч А 

 

                Општинска управа општине Рача, Служба за пољопривреду, урбанизам, изградњу, 

комуналне и имовинско - правне послове, 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), и члана 192. 

Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/10), 

решавајући по захтеву пуномоћника ЈП „Дирекције за изградњу општине Рача“, из Раче, ул. 

Карађорђева бр. 48, у име ОПШТИНЕ РАЧА, Рача, ул. Карађорђева бр. 48, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

                Одобрава се ОПШТИНИ РАЧА (МБ: 07113838, ПИБ: 101228415) Рача, ул. Карађорђева 

бр. 48, извођење радова на реконструкцији - ојачање и асфалтирање некатегорисаног пута у 

постојећој регулацији, у селу Доње Јарушице, општина Рача, на кп. бр. 1154 КО Доње Јарушице, 

деоница од км 0+009.82 до км 0+401.96, у дужини од Л=392,14м, у складу са Идејним пројектом. 

                Идејни пројекат реконструкције - ојачања и асфалтирања број RA-LP-IDP-0.6 из 2016. 

године, а који се састоји од главне свеске и пројекта саобраћајнице, на основу кога се издаје ово 

решење за извођење радова, израдио је „БИЧАР ИНЖЕЊЕРИНГ“ Милица Степковић ПР 

инжењерске делатности и техничко саветовање, Рача, Светог Саве број 24, чији је главни и одговорни 

пројектант Јован М. Марковић, дипл.инж.грађ., са лиценцом број 310 М748 13, чини саставни део 

овог решења. 

              Процењена вредност радова према пројекту је 3.700.000,00 динара без пдв-а. 

               Допринос за уређивање грађевинског земљишта се не обрачунава, сходно одредбама чл. 97. 

Закона о планирању и изградњи. 

               Ово одобрење престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта, односно са извођењем 

радова, у року од две године од дана правноснажности решења којим је издато одобрење. 

               Инвеститор је дужан да поднесе пријаву радова органу који је издао одобрење најкасније 

осам дана пре почетка извођења радова, у складу са чл. 148. Закона о планирању и изградњи. 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 

Пуномоћник Јавно предузеће „Дирекција за изградњу општине Рача“ из Раче, ул. Карађорђева 

бр. 48, по Овлашћењу општине Рача бр. 035-5/16-III-01 од 01.03.2016. године, поднело је захтев овом 

органу број ROP-RAC-4333-ISAW-1/2016 од 29.03.2016. године, наш број 351-72/2016-IV-03-1, за 

издавање решења за извођење радова на реконструкцији саобраћајнице (некатегорисани пут) на кп. 

бр. 1154 у КО Доње Јарушице, ближе описано у диспозитиву решења, а у смислу чл. 145. Закона о 

планирању и изградњи. 

Уз захтев за издавање решења, приложена је следећа документација: 

1. Идејни пројекат бр. RA-LP-IDP-0.6, Рача, 2016., на основу кога се издаје решење за 

извођење радова, који је израдио „БИЧАР ИНЖЕЊЕРИНГ“ Милица Степковић ПР 

инжењерске делатности и техничко саветовање, Рача, Светог Саве број 24, чији је 

главни и одговорни пројектант Јован М. Марковић, дипл.инж.грађ., са лиценцом 

број 310 М748 13. 

2. Овлашћење општине Рача бр. 035-5/16-III-01 од 01.03.2016. године.  

3. Доказ о уплаћеној накнади за централну евиденцију. 

Разматрајући поднети захтев и приложену документацију овај орган је утврдио да је од стране 

инвеститора поднета потребна документација у складу са чланом 145. Закона о планирању и 

изградњи, те су у конкретном случају испуњени услови за издавање решења, па је одлучено као у 

диспозитиву. 

Сагласно чл. 18. Закона о републичким административним таксама, подносилац захтева 

ослобођен је плаћања административне таксе. 

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се изјавити жалба Министарству 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Шумадијски управни округ у Крагујевцу, ул. Саве 

Ковачевића број 7, у року од 8 дана од дана пријема решења, преко овог органа, са таксом у износу од 

440,00 динара. 
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