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Р а ж а њ
Одељење за друштвене делатности, општу управу, правне и заједничке послове Општинска
управа Општине Ражањ - Одсек за урбанизам и изградњу поступајући по захтеву Општине Ражањ,
поднетог преко законског заступника Добрице Стојковић за измену решења о грађевинској дозволи
издату од овог органа бр.351-68/2014-02 од 10.11.2014., на основу члана 142. Закона о планирању и
изградњи (''Сл.гласник РС'' бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 27 ст.1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“бр. 113/15 и 96/16 ), доноси
РЕШЕЊЕ
1. МЕЊА СЕ ПРАВОСНАЖНО РЕШЕЊЕ овог органа бр.351-68/2014-02 од 10.11.2014, којим
је инвеститору Општини Ражањ , Трг Светог Саве бр.33 , Ражањ (МБ: 07214758, ПИБ:101231479)
издата грађевинска дозвола за санацију дела система водоснабдевања Ражња са изворишта,,Брачин,,Прва фаза , део од изворишта у Брачину до ВВ3, укупне дужине трасе 1.958,57 м, на кат.парцелама бр:
5234/1 (река), 3323, 3492, 3494, 3505, 3504, 3511/3, 3500, 4824/1, 4824/2, 4825/2, 4829,4808 и 4838
КО.Брачин и 3187 КО.Шетка, тако да се мења положај трасе од бунара Б1 до бунара Б2 , тако да сада
гласи : на кат.парцелама бр: 5234/1 (река), 3494, 3505, 3504, 3511/3, 3500, 4824/1, 4824/2, 4825/2,
4829,4808 и 4838 КО.Брачин и 3187 КО.Шетка, као и део решења ,,Прва фаза обухвата део трасе од
бунара Б1 до бунара Б2 у дужини од 121,66 м,, тако да сада гласи ,, Прва фаза обухвата део трасе од
бунара Б1 до бунара Б2 у дужини од 113,15 м,, док се остали део решења не мења .
Категорија објекта Г -Класификациони број објекта или дела објекта 221210 – међумесни подземни
водовод.
2. Сепарат измена главног пројекта санације дела система водоснабдевања Ражња са
изворишта ,,Брачин,, -Прва фаза (главна свеска и пројекат хидротехничких инсталација)који је
израђен од Привредног друштва за пројектовање, инжењеринг, консалтинг, унутрашњу и спољашњу
трговину ,,WIGA PROJECT GROUP,,д.о.о. Београд , од јуна 2017.године , бр. 102, главни пројектант :
Јасмина Чокић- Гаон, дипл.инж.грађ , лиценца бр.314 Н572 09 , саставни је део овог решења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Овај орган донео је решење бр. 351-68/2014-02 од 10.11.2014, којим је инвеститору Општини
Ражањ , Трг Светог Саве бр.33 , Ражањ (МБ: 07214758, ПИБ:101231479) издата грађевинска дозвола за
санацију дела система водоснабдевања Ражња са изворишта,,Брачин,,-Прва фаза , део од изворишта у
Брачину до ВВ3,укупне дужине трасе 1.958,57 м, на кат.парцелама бр: 5234/1 (река), 3323, 3492, 3494,
3505, 3504, 3511/3, 3500, 4824/1, 4824/2, 4825/2, 4829,4808 и 4838 КО.Брачин и 3187 КО.Шетка. Након
тога , извршена је пријава радова на санацији предметног водовода заведена под бр.351- 69/20140-02 од
12.11.2014. године.У току извођења радова утврђено је да је потребно: дислоцирати трасу у делу од
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бунара Б1 до бунара Б2 , како би се траса исправила и скратила њена дужина; променити профиле цеви
од Б1 до Б2 ,променити начин превезивање бунара Б1, Б2 и Б3 са потисним цевоводом и опрему у
овим бунарима. Измена трасе се односи само на део од Б1 до Б2, тако да се траса не води преко парцела
бр.5234/1 ,3323, 3492,3494 и 3505 К.О.Брачин ,већ само преко парцела 5234/1 ,3494 и 3505 К.О.Брачин.
Дана 11.10.2017.године, под бројем ROP-RAZ-31442-CPA-1/2017 заводни број 351-414/2017 -02
овом органу је поднет захтев за измену грађевинске дозволе бр. 351-68/2014-02 од 10.11.2014, из
наведених разлога.Уз захтев за измену грађевинске дозволе приложена је следећа документација:
- Сепарат измена главног пројекта санације дела система водоснабдевања Ражња са изворишта
,,Брачин,, -Прва фаза ,који садржи : 0. Главну свеску и 3 .Пројекат хидротехничких инсталација
израђен од Привредног друштва за пројектовање, инжењеринг, консалтинг, унутрашњу и спољашњу
трговину ,,WIGA PROJECT GROUP,,д.о.о. Београд , од јуна 2017.године , бр. 102, одговорно лице
Димитрије Гаон , главни пројектант : Јасмина Чокић- Гаон, дипл.инж.грађ , лиценца бр.314 Н572 09 , у
pdf. формату и dwg.формату ;
- решење о грађевинској дозволи бр. 351-68/2014-02 од 10.11.2014, којa се мења ;
- пријава почетка грађења бр.351-68/2014 – 02 од 12.11.2014. године;
- сагласност ЈВП,,Србија воде,,Београд , ВПЦ,,Морава,, Ниш бр.2-09-4296/2 од 19.07.2017 године, за
извођење радова на водном земљишту (кат.парцели бр.5234/1 К.О.Брачин) у pdf. формату ,електронски
потписано од стране подносиоца захтева;
- ситуација бунара израђена од Геодетског бироа ,,Гео Љуба ,,
- Овлашћење законског заступника ;
- Доказ о уплаћеној накнади за ЦЕОП- издавање грађевинске дозволе, у износу од 5.000,00 динара;
По пријему захтева утврђено је да су испуњени формални услови за поступање по истом , оценом
свих приложених доказа утврђено је следеће чињенично стање :
- Увидом у издату локацијску дозволу бр.350-37/2014-02 од 04.11.2014 године ,овај орган је утврдио да
су настале измене у складу са важећим планским документом ,издатом локацијском дозволом и
прибављеним условима од имаоца јавних овлашћења, па није потребно вршити измену локацијске
дозволе
- Допринос за уређивање грађевинског земљишта се не обрачунава за објекте комуналне
инфраструктуре ,сходно члану 97 ст.8. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр.
72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 43/13 ,50/13, 98/13,132/14 и 145/14) и члана 12. Одлуке о
утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (,,Сл. лист општине Ражањ,, бр. 1/2015 и
4/2015),
- сходно члану 19. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/2015 и 96/2016), надлежни орган не прибавља извод из листа
непокретности за катастраску парцелу испод које се граде подземни делови линијске
инфраструктуре,односно подземни делови комуналне инфраструктуре.
Разматрајући предметни захтев , приложену документацију , овај орган је утврдио да су
испуњени услови из чл.142 Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09,
64/10 –УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 132/14 и 145/15), члана 24-27 Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“бр. 113/2015 и
96/16), па је одлучено као у диспозитиву овог решења.
Ослобођени плаћања Републичке административне таксе на основу чл. 18 Закона о
административним таксама (''Службени гласник РС'', бр. 43/03, 51/03, 53/04, ...112/15-усклађени
износи,50/16, 61/17-усклађени износи).
Ослобођени плаћања накнаде за рад органа управе на основу чл. 10. Одлуке о накнадама за рад
општинске управе општине Ражањ (,,Службени лист Општине Ражањ ,, бр.3/11, 1/13 и 4/15).
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ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ Против овог решења може се изјавити жалба Министарству
грађевинaрства, саобраћаја и инфраструктуре, Нишавски округ Ниш у року од 8 дана од дана
достављања истог. Жалба се таксира са 460,00 динара административне таксе на жиро рачун број 840742221843-57 позив на број 97 28-088 и предаје електронским путем кроз централни информациони
систем Агенције за привредне регистре, преко Општинске управе, Одељење за друштвене делатности,
општу управу и правне послове, Одсек за урбанизам и изградњу.
ДОСТАВИТИ : инвеститору, Грађевинској инспекцији , писарници за архиву , ,регистратору

Самостални саветник:
Снежана Милутиновић дипл.инж.арх.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ :
Иван Ивановић дипл. правник
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