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Општинска управа Општине Ражањ - Одељење за друштвене делатности, општу управу, правне и 
заједничке послове - Одсек за урбанизам и изградњу  ,решавајући по захтеву Општине Ражањ, (ПИБ: 
102688303,МБ: 07214740) Трг Светог Саве бр.33, Ражањ за  издавање локацијских услова за 
извођење радова на реконструкцији моста на општинском путу ОП бр. 139-19 (Светопетарски 
пут)преко Пардичке реке  , на основу чл.121 став 2  Закона о општем управном поступку ( ,,Сл.лист 
СРЈ"  бр.33/97 и 31/2001 и  ,,Сл. гласник РС"  бр. 30/2010 и 18/2016)  доноси  
 
 
                                                               З А К Љ У Ч А К 
 
 
           Обуставља се поступак који је покренут код овог органа по захтеву Општине Ражањ, (ПИБ: 
102688303,МБ: 07214740) Трг Светог Саве бр.33, Ражањ за  издавање локацијских услова за 
извођење радова на реконструкцији моста на општинском путу ОП бр. 139-19 (Светопетарски 
пут)преко Пардичке реке  ,  на кат.парцели бр. 2325 КО Пардик. 
 
 
                                                              О б р а з л о ж е њ е 
 
 
          Општина Ражањ, (ПИБ: 102688303,МБ: 07214740) Трг Светог Саве бр.33, Ражањ поднела је 
овом органу преко законског заступника –председника општине Добрице Стојковић дана 23.11.2016 
.године захтев бр. ROP-RAZ-31384-LOC-1/2016, заведен код ове управе под бројем 350-22/2016 -02 за  
издавање локацијских услова за извођење радова на реконструкцији моста на општинском путу ОП 
бр. 139-19 (Светопетарски пут)преко Пардичке реке  , на кат.парцели бр. 2325 КО Пардик. 
       
      Именовани је у току поступка по овој ствари поднео дана 29.11.2016. године преко Централног 
информационог система Агенције за привредне регистре  захтев  бр. ROP-RAZ-31384-GR-2/2016 за 
обуставу поступка  за  издавање локацијских услова .Уз захтев именовани је доставио изјаву да 
одустаје од свог захтева. У изјави инвеститор наводи да одустаје од захтева за издавање локацијских 
услова за реконструкцију постојећег моста , након израђеног геотехничког елабората  ,у коме је 
предложено да се ураде нови темељи моста са одговарајућим темељним зидовима ,како би трајно 
била обезбеђена стабилност и функционалност предметног моста .Како се овим знатно повећава 
вредност радова , уместо  реконструкције  постојећег моста  изводиће се радови за изградњу  новог 
моста ,тако да ће након припреме потребне документације , инвеститор поднети  захтев за издавање 
локацијских услова  за изградњу новог моста.  
    Овај орган  налази да нема потребе да се поступак настави , па је одлучено као у тачки 1. 
диспозитива овог закључка.  

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка инвеститор може путем Централног 
информационог система Агенције за привредне регистре  , изјавити приговор Општинском већу, преко 
овог Одсека, у року од три дана од дана објављивања на интернет страни ЦЕОП-а 
 
Доставити:инвеститору,грађевинској инспекцији и архиви  
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