
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА РАЧА 

- Општинска управа Рача - 

БРОЈ: ROP-RAC-5248-CPI-1/2016 

Инт. број: 351-128/2016-IV-03-1 

Дана: 14.04.2016. године 

 Р А Ч А 

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

комуналне и имовинско - правне послове, решавајући по захтеву пуномоћника ЈП 

„Дирекције за иградњу општине Рача“, за издавање грађевинске дозволе, у име Општине 

Рача из Раче, ул. Карађорђева бр. 48, на основу члана 16. и 17. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15) и 

члана 210. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и „Сл. 

гласник РС“, бр. 30/10), доноси: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

                 ОДБАЦУЈЕ СЕ Захтев за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу 

општинског пута ОП-6 Бошњане у дужини од 1.632.21m, деоница од km 0+008.26 - 1+640.47 

на кп. бр. 48 и деловима кп. бр. 1453 и 1454 у КО Бошњане, број ROP-RAC-5248-CPI-1/2016 

од 06.04.2016. године, због недостатака у поднетом захтеву. 

-  Пројекат за грађевинску дозволу није израђен у складу са одредбама  чл. 27, 30. и 50. 

Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 23/15 и 77/15). 

-  Извод из пројекта није усклађен са чл. 33. Правилника о садржини, начину и поступку 

израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката 

(„Сл. гласник РС“, бр. 23/15 и 77/15). 

-    Није достављен доказ о праву својине за кп. бр. 1453 КО Бошњане. 

-  Приложен документ доказ о извршеним плаћањима за израду решења није дигитално 

потписан. 

-   Приложено пуномоћје није дигитално потписано. 

      Уколико подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог закључка, а 

најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници општине Рача, 

поднесе усаглашен захтев и отклони све недостатке, не доставља документацију поднету уз 

захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

                Пуномоћник ЈП „Дирекција за изградњу општине Рача“, у име општине Рача, Рача, 

ул. Карађорђева бр. 48, поднео је захтев кроз Централни информациони систем евидентиран 

као ROP-RAC-5248-CPI-1/2016, заведен код овог органа под бр. 351-128/2016-IV-03-1, за 

издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу општинског пута ОП-6 Бошњане, 

деоница од km 0+008.26 - 1+640.47 на кп. бр. 48, на деловима кп. бр. 1453 и 1454 у КО 

Бошњане. 

                Уз захтев приложена је документација: Пуномоћје број 035-5/16-III-01 од 

01.03.2016. године, Локацијски услови (текстуални део само) бр. 353-36/2015-IV-03-1 од 

25.12.2015. године, Геодетски снимак постојећег стања на парцелама - Ситуациони план са 



катастарским стањем локалног пута на делу кп. бр. 1453, 1454 и кп. бр. 48 КО Бошњане, 

Извод из пројекта за грађевинску дозволу и Пројекат за грађевинску дозволу бр. 1/9/15 од 

29.12.2015. године, израђен од стране Бироа за пројектовање и извођење грађевинских 

радова „МП ИНЖЕЊЕРИНГ“ ПР Милан Поповић, Београд, Гочка 57/12, 11192 Београд, 

Извештај ревизионе Комисије израђен од стране Предузећа за промет, производњу и 

грађевинарство „DEXING“ ДОО, Брзан, бр. техничке контроле ТК 12-1/9/15 Брзан, 

30.12.2015. године и доказ о уплати накнаде и таксе све у пдф формату потписаном 

квалификованим електронским потписом.  

               Увидом у захтев и приложену документацију утврђено је да је предмет издавање 

решења о грађевинској дозволи за изградњу пута на кп. бр. 48 и деловима кп. бр. 1453 и 1454 

КО Бошњане, а који припада Општинском путу ОП-6 у Бошњану, категорије „Г“, 

класификационе ознаке 211201. 

               Разматрајући захтев надлежни орган је проверио испуњеност формалних услова за 

поступање по захтеву сходно члану 17. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15) те закључио да нису испуњени 

формални услови за даље поступање по захтеву из разлога што пројектна документација 

Пројекат за грађевинску дозволу и Извод из пројекта нису израђени у складу са 

Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 23/15 и 77/15). 

             Чланом 27. Правилника прописано је да сваки пројекат поједине области се састоји 

од следећих делова: општа документација, текстуална документација, нумеричка 

документација и графичка документација. 

              Чланом 30. Правилника прописано је да нумеричка документација пројекта, зависно 

од врсте техничке документације, садржи одговарајуће прорачуне, резултате анализа и 

прорачуна, шеме, спецификацију материјала и др. 

              Дакле, Извод из пројекта неопходно је ускладити са Законом о планирању и 

изградњи и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле 

техничке документације према класи и намени објеката: Извод из пројекта треба да буде 

дигитално потписан од стране одговорног пројектанта (предузетника, односно правног лица 

које је носилац израде техничке документације), главног пројектанта и одговорног 

лица/заступника вршиоца техничке контроле, Одлука о одређивању главног пројектанта 

треба да буде потписана од стране инвеститора, прилог Општи подаци о објекту и локацији 

(прописно попунити табелу, недостају прибављене сагласности надлежних органа у 

поступку добијања локацијских услова бр. 353-36/2015-IV-03-1 од 25.12.2015. године, нити 

су уз захтев приложени комплетни локацијски услови (графички и текстуални део), прилог 

Основни подаци о објекту и локацији (у табели недостаје предрачунска вредност радова), 

нити је у пројекту детаљно дат опис спецификације материјала. 

              Пројекти који су саставни део документације за издавање грађевинске дозволе треба 

да садрже сву прописану документацију на начин како је одређено Правилником о садржини, 

начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и 

намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 23/15 и 77/15). 

             Пројекте који су саставни део документације за издавање грађевинске дозволе 

оверава  вршилац техничке контроле на начин прописан чланом 82. Правилника о садржини, 

начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и 

намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 23/15 и 77/15). 

              Даље, увидом у пројектну документацију за издавање дозволе утврђено је да 

планирана траса изградње општинског пута пролази кроз парцелу 1453 КО Бошњане која 

чини део заједничког пута, објекта који се простире на две катастарске општине, које 

припадају различитим јединицама локалне самоуправе Рача и Смедеревска Паланка, те је за 

издавање дозволе за изградњу предметног пута потребно у складу са чл. 135. Закона о 

планирању и изградњи прибавити доказ  о одговарајућем праву на земљишту или објекту.      

 

 

 



   

              Из свега наведеног, сходно одредбама члана 18. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем, који одређује да ако нису испуњени услови за 

даље поступање по захтеву, надлежни орган захтев за издавање грађевинске дозволе 

одбацује закључком уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање. 

              Како нису испуњени формални услови за поступање по захтеву, донета је одлука као 

у диспозитиву. 

              Напомена: Нов, усглашен захтев подносилац подноси кроз централни информациони 

систем избором опције Подношење усаглашеног захтева за издавање грађевинске дозволе.  

             Поука о правном средству: Против овог закључка допуштен је приговор 

Општинском већу општине Рача, у року од 3 дана од дана пријема истог.   

               

             Доставити: подносиоцу, објавити на интернет страници и архиви. 

 

 

 Обрадила: Мирјана Гајић  

                                                                                           НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 

 Петар Петровић 
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