
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА РАЧА 

ОПШТИНСКА УПРАВА РАЧА 

БРОЈ: ROP-RAC-17693-ISAW-1/2016 

Инт. број: 351-505/2016-IV-01-2 

Дана: 01.08.2016. године 

                Р А Ч А                 

 

              Општинска управа општине Рача, Служба за урбанизам, изградњу и инспекцијске 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. 29. Правилника о спровођењу обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15), решавајући по захтеву пуномоћника ЈП 

Дирекције за изградњу општине Рача, ул. Карађорђева бр. 48, Рача, МБ: 21103390, ПИБ: 

108972955 по Овлашћењу Председника општине Рача бр. 035-32/16-III-01 од 21.07.2016. године,  

ул. Карађорђева бр. 48, Рача, МБ: 07113838, ПИБ: 101228415, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

             Одбацује се захтев број ROP-RAC-17693-ISAW-1/2016 од 25.07.2016. године, за 

реконструкцију пута у Борцима на делу кат. парцеле број 2515 у КО Борци, као непотпун.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Рача, поднело је захтев овом органу преко 

Централног информационог система број ROP-RAC-17693-ISAW-1/2016, евидентиран код 

Општинске управе Рача под бројем 351-505/2016-IV-01-2, за издавање решења за извођење радова 

на реконструкцији пута у Борцима, стационажа од км 0+ 010,60 до км 0+ 979,00 на делу кп. бр. 

2515 у КО Борци. 

Уз захтев је достављено: 

 Идејни пројекат број ИДП 5/7/16, Београд од 16.07.2016. године израдио Биро за 

пројектовање „Marves projekt” ПР Весна Поповић; 

 Овлашћење бр. 035-32/16-III-01 од 21.07.2016. године; 

 Накнада за ЦИС. 



Поступајући по поднетом захтеву, овај орган је сагласно члану 29. Правилника о 

електронском спровођењу обједињене процедуре („Сл. гласник РС“, бр. 113/15) у току провере 

испуњености формалних услова, увидом у поднету документацију утврдио да инвеститор није 

доставио сагласност за реконструкцију прикључка на јавни пут - кп. бр. 2559 КО Борци од стране 

управљача јавног пута као саставни део пројектне документације, имајући у виду да је према 

идејном пројекту почетак пројектоване деонице на државном путу II B реда број 369. 

Чланом 3. Закона о јавним путевима, јавни путеви су дефинисани „као добра у општој 

употреби, у државној су својини и на њима се могу стицати права коришћења, права службености 

и друга права одређена законом“. 

Чланом 14. Закона о јавним путевима управљачу јавног пута поверава се вршење јавних 

овлашћења која се односе на издавање сагласности за изградњу, односно реконструкцију 

прикључка на јавни пут и др. 

За реконструкцију пута и прикључка према пројекту, у редовном поступку, по Закону о 

планирању и изградњи, неопходно је прибављање сагласности на техничку документацију од ЈП 

„Путеви Србије“. 

             На основу наведеног, обзиром да подносилац захтева не испуњава услове прописане 

одредбама чл. 29. Правилника о електронском спровођењу обједињене процедуре, овај орган 

одлучио је као у диспозитиву.  

 У складу са чл. 29. Правилника о електронском спровођењу обједињене процедуре 

подносилац захтева може само једном искористити право подношења усаглашеног захтева без 

обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања 

административне таксе, односно накнаде за Централну евиденцију. Ако уз усаглашени захтев, 

подносилац достави измењен документ у односу на документ који је већ доставио уз одбачен 

захтев, надлежни орган ће поступити по том измењеном документу. Ако због измењеног 

документа наступи додатни формални недостатак који је разлог за одбацивање захтева, 

подносилац не може поново користити право из ст. 11. чл. 29. наведеног Правилника. 

             Упутство о правном средству: Против Закључка, подносилац захтева може изјавити 

приговор надлежном општинском већу, преко надлежног органа, у року од три дана од дана 

достављања. 

Доставити: подносиоцу захтева, објавити на интернет страници надлежног органа, архиви. 

 

Обрадила:  Мирјана Гајић      

 

                                                                                                                                   ШЕФ ОДЕЉЕЊА 

                                                                                                                                Драгана Антонијевић 

. 

 

 


