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Општинска управа Општине Ражањ - Одељење за друштвене делатности, општу управу, правне 

и заједничке послове - Одсек за урбанизам  решавајући по захтеву Општине Ражањ, за издавање 

решења о одобрењу за извођење радова на реконструкцији пута - изградњи коловозне конструкције на 

локалном путу Л-8а (Послон чесма  до Л-8)  на основу члана 145.  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 и 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени 

гласник РС“бр. 22/15 и 89/15 ) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Сл. Лист СРЈ“, број 

33/97 и 31/01 и ''Сл.гласник РС'' бр. 30/10), доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

          1.  Одобрава се инвеститору Општини Ражањ , трг Светог Саве бр.33 , Ражањ(матични број 

07214758, ПИБ 101231479) извођење радова на реконструкцији пута- изградњи коловозне 

конструкције (остали путеви и улице , класификациони број 211201, категорија Г ) на на локалном путу 

Л-8а (Послон чесма  до Л-8): 0+000,00-1+500,00 у дужини од  1.500,00 м ,изграђеног на кат.парцелама 

бр. 1169,1230,2290,1861,2307,2308 К.О.Послон .  

           Укупна дужина трасе пута на којој се изводе радови   износи :  1.500,00 м . 

           Предрачунска вредност радова износи 34335912,65 динара . 

           Саставни део овог решења. је идејни  пројекат  реконструкције пута,  под бр.112 7/15од 

23.11.2015 године, који садржи  Главну свеску и  Пројекат саобраћајнице ,који је урадило  Предузеће за 

пројектовање,надзор и вештачење грађевинских објеката нискоградње ,,Хармонија пројект,, 

д.о.о.Ваљево, ул.Војводе Мишића 13/Б  ,главни пројектан и одговорни пројектант саобраћајнице је  

Светозар Клајић,  дипл.инж.грађ.са лиценцом бр.315 0475 03 . 

           2. Обавезује се инвеститор да поднесе пријаву радова органу који је издао решење, најкасније 

осам дана пре почетка извођења радова  и да у пријави наведе датум почетка и рок завршетка извођења 

радова. а на основу чл. 148 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). 

         3.  Радови се морају извести према важећим законским прописима, нормативима и стандардима , 

чија је примена обавезна при извођењу ове врсте радова. 

 

                                              ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

                 ИНВЕСТИТОР  Општина Ражањ поднела је захтев овом органу за издавање решења о 

одобрењу за извођење радова на реконструкцији - изградњи коловозне конструкције локалног пута Л-

8а у  дужини од  1.500,00 м, изграђеног на кат.парцелама бр. 1169,1230,2290,1861,2307,2308 

К.О.Послон .  

Уз захтев инвеститор је приложио следећу документацију:  

 

 



-  Идејни  пројекат  реконструкције пута,  под бр.112 7/15од 23.11.2015 године, који садржи  Главну 

свеску и  Пројекат саобраћајнице ,који је урадило  Предузеће за пројектовање,надзор и вештачење 

грађевинских објеката нискоградње ,,Хармонија пројект,, д.о.о.Ваљево, ул.Војводе Мишића 13/Б  , 

главни пројектан и одговорни пројектант саобраћајнице је Светозар Клајић,  дипл.инж.грађ.са 

лиценцом бр.315 0475 03 , у два примерка у папирној форми 

 

-  Оргинал копију плана кат.парцела бр. 1169,1230,2290,1861,2307,2308 К.О.Послон , издату  од стране 

РГЗ Службе за катастар непокретности Ражањ, под бр. 953-1/2015- 106 од 08.12.2015  године ,  

 

-  Уверење да на наведеној локацији Служба за катастра непокретности Ражањ не поседује податке о 

подземним водовима , издато  од стране РГЗ Службе за катастар непокретности Ражањ 

- геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози, израђен од геодетског бироа,,Гео Љуба,, 

     Поступајући по захтеву, овај орган је утврдио следеће чињенице 

- да је Идејни  пројекат  бр. 112 7/15од 23.11.2015 године, који садржи  Главну свеску и  Пројекат 

саобраћајнице ,који је урадило  Предузеће за пројектовање,надзор и вештачење грађевинских објеката 

нискоградње ,,Хармонија пројект,, д.о.о.Ваљево, ул.Војводе Мишића 13/Б  , главни пројектан и 

одговорни пројектант саобраћајнице је Светозар Клајић,  дипл.инж.грађ.са лиценцом бр.315 0475 03 . 

 усклађен са Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 

24/11, 121/12, 43/13 50/13, 132/14 и 145/14) и урађен у складу са чл. 43-48. Правилника о садржини, 

начину и поступку израде и начину врешња контроле техничке докуменатације према класи и намени 

објеката (“Службени гласник РСброј 23/15 и 77/15). 

- да се радови  изводе у оквиру постојеће регулације улице у складу са фактичким стањем на терену, за 

које се сходно члану 145.  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), издаје решење о 

одобрењу извођења радова  

- сходно члану 135. Закона о планирању и изградњи  за изградњу комуналне инфраструктуре у 

регулацији постојеће саобраћајнице, у складу са фактичким стањем на терену, не доставља се доказ о 

одговарајућем праву на земљишту, односно објекту 

         На основу  свих утврђених чињеница, овај орган је утврдио су испуњени сви услови за издавање 

решења о одобруњу извођења радова  у смислу члана 145. 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 145/14), па је на основу 

истог и члана 192. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97, 31/01 и  

''Службени гласник РС'', бр 30/10), донето решење као  у диспозитиву. 

          

         Ослобођени плаћања Републичке административне таксе на основу чл. 18 Закона о 

административним таксама (''Службени гласник РС'', бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 

47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13 ,57/14 и 45/15).  

         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). 

 

  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 440 динара  административне таксе и предаје преко овог 

Органа.  

 

ДОСТАВИТИ :  инвеститору,   Грађевинској инспекцији и писарници за архиву          

        

                Обрађивач:                                                                           НАЧЕЛНИК  

Снежана Милутиновић дипл.инж.арх.                                    ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ :                                                                                           

                                                                                                 Иванка  Дисић  дипл. правник 


