РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАЧА
- Општинска управа Рача Број: ROP-RAC-6736-ISAWA-2/2016
Инт. број: 351-394/2016-IV-03-1
Дана: 30.06.2016. године
РАЧА
Општинска управа општине Рача, Служба за пољопривреду, урбанизам, изградњу,
комуналне и имовинско - правне послове, на основу члана 142. и 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)
поступајући по захтеву Средње школе „Ђура Јакшић“ из Раче, коју на основу пуномоћи
заступа Јован Марковић из Раче, за измену правноснажног Решења број ROP-RAC-6736ISAW-1/2016 од 20.04.2016. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
МЕЊА СЕ правноснажно решење Општинске управе општине Рача број ROP-RAC6736-ISAW-1/2016 од 20.04.2016. године, којим је издато одобрење за извођење радова на
уређењу и изградњи помоћног објекта тениског игралишта у склопу комплекса Средње
школе „Ђура Јакшић“ у Рачи, на кп. бр. 301/2 КО Рача, димензија 36,77 х 17,00 м, чији је
инвеститор Средња школа „Ђура Јакшић“, Рача, ул. Карађорђева бр. 94, МБ: 07113579, ПИБ:
101228345, због промене предрачунске вредности радова, тако да се:
- други став диспозитива Решења брише се у целости и замењује новим који сада
гласи:
„Идејни пројекат уређења спортског игралишта - Измене и допуне број RA-SS-IDR0.1, који се састоји од главне свеске број RA-SS-IDR-0.1, Рача 2016., и пројекта
саобраћајнице број 06.16-IDP-2/2.1, Рача, 2016., на основу кога се издаје ово решење, 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.“
- други став образложења Решења брише се у целости и замењује новим који сада
гласи:
„Уз захтев приложена је документација: Идејни пројекат - Измене и допуне број
RA-SS-IDR-0.1, израђен од стране „Бичар инжењеринг“ Милица Степковић ПР инжењерске
делатности и техничко саветовање, Рача, Светог Саве бр. 24, Овлашћење оверено код
Општинске управе Рача, Ов. бр. 2007 од 23.03.2016. године, доказ о уплати прописане
накнаде, све у пдф формату потписаном квалификованим електронским потписом.“
- трећи став диспозитива Решења брише се у целости и замењује новим који сада
гласи:
„Предрачунска вредност радова према пројекту је 5.501.751,75 динара, без ПДВ.“
У свему осталом Решење којим је издато одобрење за извођење радова за изградњу
број ROP-RAC-6736-ISAW-1/2016 од 20.04.2016. године, остаје непромењено.

Образложење
Средња школа „Ђура Јакшић“ из Раче, је поднела преко пуномоћника Јована
Марковића из Раче, преко ЦИС-а, овом Органу, захтев евидентиран под бројем ROP-RAC6736-ISAWА-2/2016, за измену решења Општинске управе Рача број ROP-RAC-6736-ISAW1/2016 од 20.04.2016. године, којим је издато одобрење за извођење радова на изградњи
помоћног објекта тениског игралишта Средње школе у Рачи на кп. бр. 301/2 КО Рача,
категорије „Г“, ознаке 241100, у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи.
Уз захтев за измену решења приложена је документација: Идејни пројекат Измене и
допуне број RA-SS-IDR-0.1, Рача 2016., израђен од стране „Бичар инжењеринг“ Милица
Степковић ПР инжењерске делатности и техничко саветовање, Рача, Светог Саве бр. 24,
Овлашћење оверено код Општинске управе Рача, Ов. бр. 2007 од 23.03.2016. године и доказ
о уплати прописане накнаде за Централну евиденцију, све у пдф формату потписаном
квалификованим електронским потписом.
Поступајући по захтеву, а на основу увида у пројектну документацију утврђено је да
су испуњени услови за измену предметног решења, сагласно члану 142. Закона о планирању
и изградњи, услед измене предрачунске вредности радова приказане у пројектно - техничкој
документацији.
С обзиром на утврђено чињенично стање и применом наведених прописа, надлежни
орган је одлучио као у диспозитиву овог решења.
Других измена није било, те у осталим деловима Решење број ROP-RAC-6736-ISAW1/2016 од 20.04.2016. године остаје непромењено.
Сагласно члану 18. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник
РС“, бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011,
70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени
дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн.,
83/2015 и 112/2015), подносилац захтева ослобођен је плаћања административне таксе.
Поука о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Шумадијски управни округ, ул.
Саве Ковачевића бр. 7, Крагујевац, преко надлежног органа, у року од осам дана од дана
достављања, са таксом у износу од 440,00 динара.
Доставити: подносиоцу, објавити на интернет страници, архиви.
Обрадила: Мирјана Гајић
НАЧЕЛНИК
Петар Петровић

