
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА РАЧА 

ОПШТИНСКА УПРАВА РАЧА 

БРОЈ: ROP-RAC-4331-LOCH-2/2016 

Заводни број: 353-6/2016-IV-03-1 

ДАНА: 12.04.2016. године 

             Р А Ч А 

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

послове Општинске управе општине Рача, на основу члана 53a-57. 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. 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. 

гласник РС“, бр. 113/15), чл. 210. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 

33/97 и 33/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/10) 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  усаглашен захтев број ROP-RAC-4331-LOCH-2/2016 од 06.04.2016. 

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

бр. 48, за издавање локацијских услова за реконструкцију постојећег инфраструктурног 

објекта - саобраћајнице на кп. бр. 2510, 2527 и 2530 у КО Борци, због недостатака у поднетом 

захтеву. 

 

 

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-4331-LOCH-2/2016 дана 06.04.2016. године, за издавање 

локацијских услова за реконструкцију постојећег инфраструктурног објекта категорије „Г“, 

ознаке 211201, на кп. бр. 2510, 2527 и 2530 у КО Борци, општина Рача. 

             У складу са чл. 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15), након извршеног увида у поднети захтев, 

овај орган је утврдио да нису испуњени услови за поступање по истом, због формалних 

недостатака у смислу приложене документације која се односи на Идејно решење. Наиме, у  

издатој Потврди од стране Агенције за привредне регистре о пријему захтева број ROP-RAC-

4331-LOCH-2/2016 од 06.04.2016. године, пише број приложених докумената који је поднет 

уз захтев, међутим предметну документацију није могуће преузети са сервера АПР из 



непознатог разлога, па самим тим није могуће ни извршити увид у прилог, ради доношења 

решења. 

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

складу са одредбама чл. 8. 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 већу, преко надлежног органа, у року од три дана 

од дана достављања.  

 

Доставити: подносиоцу захтева и архиви. 

 

        
Обрадила: Мирјана Гајић                  

 

 

 

                                                                                                                     НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 

 Петар Петровић 
 

                                                                                                                   

 

 

  

 


