РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАЧА
Општинска управа Рача
Одељење за општу управу, друштвене делатности,
урбанизам, изградњу, инспекцијске и заједничке послове
- Служба за урбанизам, изградњу и инспекцијски надзор БРОЈ: ROP-RAC-29560-ISAW-1/2016
Инт. број: 351-642/2016-IV-01-2
Дана: 08.11.2016. године
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-29560-ISAW-1/2016 од 04.11.2016. године, због
формалних недостатака.

Образложење

Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Рача поднело је захтев овом органу број
ROP-RAC-29560-ISAW-1/2016 за издавање решења за извођење радова на реконструкцији објекта
категорије Г, 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.
По пријему захтева надлежни орган је утврдио да је надлежан за поступање по захтеву, да
је подносилац захтева лице које може бити инвеститор у складу са Законом, да је захтев поднет у
прописаној форми, али да исти не садржи све прописане податке.
У даљем поступку, овај орган је по службеној дужности увидом у евиденцију код Службе
за катастар непокретности у Рачи, утврдио да постоји решење на објекту које није коначно, а

односи се на парцелу број 4806 КО Сараново и промену намене начина коришћења објекта, стога
нема услова за издавање решења до правноснажно окончаног поступка.
На основу изнетог, а како нису испуњени формални услови за издавање решења, донета је
одлука као у диспозитиву.
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30
дана од 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.
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, архиви.
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