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РАЧА
Општинска управа општине Рача, Служба за урбанизам, изградњу, комуналне и имовинско правне 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 поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15), решавајући по захтеву Општине Рача,
Рача, ул. Карађорђева бр. 48, доноси
ЗАКЉУЧАК
О д б а ц у ј е с е захтев Општине Рача, ул. Карађорђева бр. 48, Рача, заведен под бројем
ROP-RAC-3111-ISAW-1/2016 од 17.03.2016. године, за реконструкцију општинског пута у Засеоку
„Манђупа“ у селу Поповић, општина Рача, на кп. бр. 1690 у КО Поповић, деоница од км 0+026.89 до
км 0+440.09, у дужини од Л=413,20м, као непотпун.
Образложење
Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Рача, на основу Овлашћења општине Рача
број 035-5/16-III-01 од 01.03.2016. године поднело је овом органу захтев број ROP-RAC-3111-ISAW1/2016 од 17.03.2016. године за издавање решења о одобрењу извођења радова на реконструкцији
пута на кп. бр. 1690 у КО Поповић, место у селу Поповић.
Поступајући по предметном захтеву, сагласно члану 29. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15) у току провере
испуњености формалних услова, утврђено је од стране овог органа да је уз захтев приложена следећа
документација:
 Идејни пројекат број 05.16-IDP-2/2.1, Рача, са главном свеском број RA-LP-IDP-5/16,
из 2016. године израђен од стране „Бичар инжењеринг“ Пр Милица Степковић, Рача,
Светог Саве 24, чији је главни пројектант Јован М. Марковић, дип.грађ.инж., са
лиценцом број 310 М748 13.
 Доказ о уплаћеној накнади за централну евиденцију.
 Овлашћење број 035-5/16-III-01 од 01.03.2016. године.
На основу поднете пројектне документације, а након извршеног увида у Просторни план
општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, бр. 5/12) утврђено је да Идејни пројекат није урађен у
складу са планским документом.
Према пројекту, реконструкција пута планирана је да се врши на делу кп. бр. 1690 КО
Поповић, који по плану не припада постојећем Општинском путу ОП-11. Увидом у евиденцију код
надлежног органа за државни премер и катастар утврђено је да је парцела број 1690 КО Поповић
уписана као локални пут. Стога део парцеле за који се тражи одобрење за реконструкцију пута, у

складу са напред изнетим није општински, а није ни одлуком надлежног органа општине проглашен
за некатегорисани пут.
Сагласно наведеном овај орган утврдио је да у конкретном случају нису испуњени услови
имајући у виду да нема планског ни правног основа за издавање решења, па је одлучено 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.
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