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Ж и т п р а ђ а 
 

Опщтинска управа ппщтине Житпрађа, Служба за инспекцијске, грађевинскп-
кпмуналне,ппслпве урбанизма  и пбједиоене прпцедуре на  захтев Алексић Милана из 
Ђакуса ппднетпг прекп пунпмпћника Властимира Видића из Прпкупља,ул.Вука Карачића 
57,за издаваое лпкацијских услпва за изградоу ппмпћнпг пбјекта (пбјекат за смещтај 
хидрпфпрскпг ппстрпјеоа)   ,на пснпву шл.6,7.и 8 Правилника п ппступку спрпвпђеоа 
пбједиоене прпцедуре електрпнским путем („Сл. гл. РС“ ., бр. 113/2015 ) ,дпнпси 
 

 

ЗАКЉУЧАК 
 
Одбацује се захтев за издаваое лпкацијских услпва за изградоу ппмпћнпг пбјекта( пбјекат 
за смещтај хидрпфпрскпг ппстрпјеоа), на кат.парцели бр.2541 КО Ђакус у Ђакусу,кпји је 
ппднет пд стране Алексић Милана из Ђакуса прекп пунпмпћника Властимира Видића из 
Прпкупља,дана 10.1.2017гпд.  

Образлпжеое 
 
Овпм пргану је дана 10.1.2017гпд. ппднеп захтев за издаваое лпкацијских услпва бр. ROP-
ZRA-324-LOK-1/2017  , Алексић Милан из Ђакуса а прекп пунпмпћника Властимира Видића 
из Прпкупља, за издаваое лпкацијских услпва за изградоу  ппмпћнпг пбјекта (пбјекат за 
смещтај хидрпфпрскпг ппстрпјеоа),на кат.парцели 2541 КО Ђакус у Ђакусу.Уз захтев је 
ппднеп Идејнп рещеое кпје је урадип „Видић“д.п.п.из Прпкупља,пдгпвпрни прпјектант је 
Властимир Видић  дипл.инж.арх. 

Чланпм 3.ст.1.и2.Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре 
електрпнским путем прпписанп је да се пбједиоена прпцедура ,пднпснп пдређене 
фазе пбједиоене прпцедуре ппкрећу пред надлежним прганпм пппуоаваоем 
пдгпварајућег захтева,пднпснп пријаве крпз ЦИС,кпји се пптписује квалификпваним 
електрпнским пптписпм,те да сва акта кпја дпнпсе,пднпснп размеоују,надлежни прган 
и имапци јавних пвлащћеоа у пбједиоенпј прпцедури или ради и/или ради упптребе у 
тпј прпцедури,кап и други дпкументи кпје ппднпсилац захтева,надлежни прган и 
имапци јавних пвлащћеоа дпстављају у пбједиоенпј прпцедури,дпстављају се у 
фпрми електрпнскпг дпкумента,у pdf фпрмату,пптписанпм квалификпваним 
електрпнским пптписпм. 
Чланпм 6.наведенпг Правилника прпписанп је да се ппступак за издаваое лпкацијских 
услпва ппкреће ппднпщеоем захтева надлежнпм пргану крпз ЦИС,те да се уз захтев 
прилаже идејнп рещеое израђенп у складу са правилникпм кпјим се уређује садржина 
технишке дпкументације и дпказ п плаћенпј административнпј такси за ппднпщеое 
захтева и накнади за Централну евиденцију. 
Разматрајући ппднети захтев,пвај прган је утврдип да исти садржи следеће недпстатке: 



 -у ппщтим ппдацима п пбјекту и лпкацији није наведен назив прпстпрнпг пднпснп 
урбанистишкпг плана 
-У прилпгу 3.Идејнпг рещеоа, кап и у садржају технишке дпкументације није наведен 
брпј главне свеске и брпј прпјекта архитектуре 
-у ппщтим ппдацима п пбјекту и лпкацији ,дефинисати дали је пптребан  прикљушак на 
ЕД мрежу. 
- На ситуаципнпм плану дефинисати праву спратнпст пбјекта (у ппщтим ппдацима п 
пбјекту дефинисана је спратнпст П,на ситуаципнпм плану П+1) 
Приликпм ппднпщеоа нпвпг усаглащенпг захтева ,пптребнп је исправити наведене 
недпстатке. 
Укпликп нису испуоени сви услпви за даље ппступаое,надлежни прган захтев за 
издаваое лпкацијских услпва пдбацује закљушкпм,уз навпђеое свих недпстатака,у 
складу са пдредбама шл.8.ст.1.наведенпг правилника. 
Дпнети закљушак прпизвпдиће правнп дејствп  укпликп ппднпсилац захтева у рпку пд 
10 дана пд дана пријема пвпг закљушка,а најкасније у рпку пд 30дана пд дана 
пбјављиваоа на интернет страници ппщтинске управе Опщтине Житпрађа,не ппднесе 
усаглащен захтев. 
Какп је у ппступку утврђенп да у кпнкретнпм слушају,нису испуоени сви услпви за даље 
ппступаое пп захтеву ,уз навпђеое свих недпстатака,пвај прган је на пснпву свпјих 
пвлащћеоа из шл.8.ст.1.Правилника п спрпвпђеоу пбједиоене прпцедуре ,пдлушип 
кап у дисппзитиву. 
ПОРУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Прптив пвпг закљушка мпже се изјавити пригпвпр ппщтинскпм већу ппщтине 
Житпрађа,у рпку пд 3 дана пд дана дпстављаоа,а прекп пвпг пдељеоа ,таксиранп са 
150 дин.ппщтинске административне таксе. 
Закљушак се дпставља:Ппднпсипцу захтева,архиви и пбјављује се на званишнпј 
интернет страници ппщтине Житпрађа. 
 

Шеф службе пбједиоене прпцедуре 
Снежана Петрпвић дипл.инж.грађ. 


