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 Ж и т п р а ђ а 
 

Општинска управа ппштине Житпрађа, Служба за инспекцијске, грађевинскп –кпмуналне ппслпве 

урбанизма и пбједиоене прпцедуре,решавајући пп захтеву Јовице Величковића   из 

Држановца,ЈМБГ1009952734629, преко пуномоћника, Марије Видић из Прокупља,  ул.Вука 

Караџића 57, за издавање локацијских услова  на основу члана 7.и 8. Правилника п ппступку 

спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем („Сл. гл. РС" ., бр. 68/19), члана 146.Закпна п 

ппштем управнпм ппступку („Сл.гласник РС"брпј 18/2016) дпнпси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Одбацује се усаглашени захтев за издаваое лпкацијских услпва за изградоу помоћног објекта 

за смештај хидрофорског постројења на кат.парцели 1760 КО Држановац  ,инвеститпра Јовице 

Величковића   из Држановца ,кпји је ппднет пд стране пунпмпћника, , Марије Видић из 

Прокупља,  ул.Вука Караџића 57, јер не постоји изграђена електроенергетска инфраструктура 

потребног капацитета ,а на основу  издатих услова од стране   ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО 

Прокупље, Регионални центар“ЈУГОИСТОК“ Ниш, ЕД Прокупље. 
,  

 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Овпј служби је дана 13. 10.2021гпд. ппднет усаглашени захтев инвеститпра Јовице Величковића   

из Држановца за издаваое лпкацијских услпва за изградоу помоћног објекта за смештај 

хидрофорског постројења на кат.парцели 1760 КО Држановац  који је поднет  преко пуномоћника, 

Марије Видић из Прокупља,  ул.Вука Караџића 57. 
  У  техничким условима за  пројектовање и прикључење које је издато  од стране ЕПС 

ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО Прокупље  наглашено је да изградња објекта није могућа без испуњења 

следећих додатних услова: 

1. Прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину за потребе уређења 

површина јавне намене у складу чланом 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" 

бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13 и 132/14) за потребе изградње 

недостајуће инфраструктуре.  

2. Закључивање уговора о припремању земљишта између инвеститора или јединице локалне 

самоуправе са имаоцем јавног овлашћења "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак 

Електродистрибуција  Прокупље. 

3. Закључивање уговора о успостављању права службености између власника послужног добра 

и имаоца јавног овлашћења "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција  

Прокупље ради постављања и приступа електроенергетским објектима на парцели власника 

послужног добра.  

4. У моменту издавања услова не постоји изграђена електроенергетска инфраструктура 

потребног капацитета на предметном локалитету. 

 Изградња недостајуће ЕЕ инфраструктуре биће регулисана посебним Уговором о изградњи 

недостајуће ЕЕ инфраструктуре.  



Како је у поступку утврђено да у конкретном случају,нису испуњени сви услови за даље 

поступање по захтеву , овај орган је на основу својих овлашћења из чл. 8. ст. 2. Правилника  о 

спровођењу обједињене процедуре ,одлучио као у диспозитиву.  

Чланом 8. став 7. Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем порописано је да подносилац захтева може само једном искористити право на 

подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који 

је одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде. 

Подносилац захтева је искористио право на подношење усаглашеног захтева без обавезе 

достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања 

административне таксе и накнаде, сходно члану 8. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015, 96/2016 и 

120/2017), тако да сада може поднети само нови захтев за издавање локацијских услова. 

 

Уз захтев је ппднетп : 

-Идејни прпјекат 

-Пунпмпћје 
- дпказ п уплати накнаде за услуге централне евиденције пбједиоене прпцедуре  

Какп је у ппступку утврђенп да у кпнкретнпм случају,нису испуоени сви услпви за даље ппступаое пп 

захтеву , пвај прган је на пснпву свпјих пвлашћеоа Правилника п спрпвпђеоу пбједиоене прпцедуре 

,пдлучип кап у дисппзитиву. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг закључка мпже се изјавити пригпвпр 
ппштинскпм већу ппштине Житпрађа,у рпку пд 3 дана пд дана дпстављаоа a прекп пвпг надлежнпг 

пргана таксирано са 150,00динара општинске административне таксе.  

 

Закључак се дпставља: 

Ппднпсипцу захтева,архиви и пбјављује се на званичнпј интернет страници ппштине Житпрађа. 
 

 

 

Рукпвпдилац Одељеоа  

Сампстални саветник  

Дипл.инж.гра. Снежана Петрпвић 

 


