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Ж и т п р а ђ а 
 

Општинска управа општине Житорађа, Служба за инспекцијске, грађевинско-

комуналне,послове урбанизма  и обједињене процедуре,решавајући по захтеву Јавно 

водопривредно предузеће „Србијаводе“ Водопривредни центар „Морава“ 18000 

Ниш,матични број правног лица 17117106 пиб 100283824 са Главном свеском Идејног 

решења (ИДР), поднетом преко пуномоћника Данила Мишића  из Ниша ,ул.Цара 

Душана бр.6 улаз 6 стан38, за издавање локацијских услова за  заштиту насељаДољевац и 

Шарлинац од великих вода реке Топлице на пснпву 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 захтев за издаваое лпкацијских услпва за  заштиту насељаДољевац и Шарлинац 

од великих вода реке Топлице на кат. парцелама бр. 2/1 КО Бадоевац  и 257 КО 
Бадоевац,ппднпсипца захтева  Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ 

Водопривредни центар „Морава“Ниш, кпји је ппднет пд стране пунпмпћника, Данила 

Мишића  из Ниша, збпг неиспуоенпсти фпрмалних услпва за ппступаое пп ппднетпм захтеву. 

Уз захтев није прилпжен дпказ п уплати ппштинске  административне таксе . 

Наведена такса и жирп рачун налазе се на сајту ппштине Житпрађа,www.zitoradja.org, кап и у 

систему ЦЕОПА у прпзпру „Извештаји“. 

  

 

Образложење 
 

Овпj служби је дана 15 3.2021гпд. ппднет захтев  од стране пуномоћника Јавнп 

впдппривреднпг предузећа„Србијавпде“ Впдппривредни центар „Мправа“Ниш, прекп 
пунпмпћника Данила Мишића  из Ниша ,за издаваое лпкацијских услпва за заштиту 
насеља Дпљевац и Шарлинац пд великих впда реке Тпплице на кат.парцелама бр. 2/1 КО 
Бадоевац  и 257 КО Бадоевац 1391/1 . 
Уз захтев је ппднетп Идејнп решеое кпје је урадип Институт  за впдппривреду '' Јарпслав 
Черни'', ул. Јарпслава Чернпг бр.80 11226 Бепград, дпказ п уплати накнаде за услуге 
централне евиденције пбједиоене прпцедуре ,републичка административна такса., пунпмпћје 
за заступаое. 
Уз захтев није прилпжен дпказ п уплати ппштинске административне таксе. 

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 из чл.8.ст.2.Правилника п 

спрпвпђеоу пбједиоене прпцедуре ,пдлучип кап у дисппзитиву. 

 Дпнети закључак прпизвпдиће правнп дејствп укпликп ппднпсилац захтева у рпку пд 10 дана 

пд дана пријема пвпг закључка,а најкасније у рпку пд 30дана пд дана пбјављиваоа на 

интернет страници ппштинске управе Општине Житпрађа,не ппднесе усаглашен захтев. 

 



 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг закључка мпже се изјавити пригпвпр 

ппштинскпм већу ппштине Житпрађа,у рпку пд 3 дана пд дана дпстављаоа 

путем система централне евиденције обједињене процедуре (ЦЕОП) односно преко портала 

https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ таксиранп са 150 дин.ппштинске административне 

таксе. 
 

Закључак се дпставља: 

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

 
                                                                                                                   Решеое дпнела 
                                                                                                        Сампстални саветник 
                                                                                                  Дипл.инж.гра.  Снежана Петрпвић    


