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РАЧА
Општинска управа општине Рача, Служба за урбанизам, изградњу и инспекцијски надзор,
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 ЈП Дирекције за
изградњу општине Рача, ул. Карађорђева бр. 48, Рача, МБ: 21103390, ПИБ: 108972955, доноси

ЗАКЉУЧАК

Одбацује се захтев број ROP-RAC-26552-ISAW-1/2016 од 10.10.2016. године, за
реконструкцију пута на кп. бр. 4705, 4707, 4803, 4768/1 и 4806 у КО Сараново и на кп. бр. 3481 и
3470 у КО Ђурђево, као непотпун.

Образложење

Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Рача, поднело је захтев овом органу
преко Централног информационог система број ROP-RAC-26552-ISAW-1/2016, евидентиран код
Општинске управе Рача под бројем 351-631/2016-IV-01-2, за издавање решења за извођење радова
на реконструкцији објекта, категорије Г, у дужини од 2436.68м на кп. бр. кп. бр. 4705, 4707, 4803,
4768/1 и 4806 у КО Сараново и на кп. бр. 3481 и 3470 у КО Ђурђево.

Уз захтев је достављен:




Идејни пројекат број RA-LP-IDP-0.12 од 2016. године, који је израдио „Бичар
инжењеринг“ ПР Милица Степковић инжењерске делатности и техничко
саветовање, ул. Светог Саве број 24, Рача, а који се састоји од: 0 - главне свеске
број RA-LP-IDP-15/16, Рача 2016 и 2/2 - пројекта саобраћајнице број 15.16-IDP2/2.1 од 2016.
Накнада за ЦИС.

Поступајући по поднетом захтеву, а у току провере испуњености формалних услова,
утврђено је следеће:
- да подносилац захтева не може бити инвеститор наведене врсте радова,
- да приложени Идејни пројекат није усаглашен са захтевом инвеститора у погледу начина
коришћења објекта, јер је пројектом планирано извођење радова на локалним путевима, иако није
правноснажно окончан поступак код надлежног органа за државни премер и катастар у вези
непокретности уписане као кп. бр. 3481 и 3470 КО Ђурђево, које чине некатегорисани путеви,
- да се у захтеву инвеститор погрешно изјаснио и уписао као податак за врсту радова и
намену објекта ,,општина Рача“, не узимајући у обзир одредбе Одлуке о општинским и
некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Рача (,,Сл. гласник општине Рача“,
бр. 14/15), којом су одређени општински путеви на територији општине Рача,
- да није достављена сагласност од Путева Србије за прикључење на магистрални пут,
нити је испоштован заштитни појас према пројектно - техничкој документацији достављеној уз
захтев.
С обзиром на утврђене недостатке по захтеву и неусаглашености у садржини истог,
надлежни орган одлучио је да нема услова за издавање решења, па је донео одлуку као у
диспозитиву.
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30
дана ода дана његовог објављивања на интернет стараници надлежног органа, поднесе нов,
усаглашен захтев и отклони све недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који
је одбачен, низи се поново плаћа административна такса.
Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног
захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног
плаћања административне таксе, односно накнаде и накнаде за Централну евиденцију.
Упутство о правном средству: Против Закључка, подносилац захтева може изјавити
приговор Општинском већу општине Рача, преко надлежног органа, у року од три дана од дана
достављања.
Доставити: подносиоцу захтева, објавити на интернет страници надлежног органа, архиви.
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