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Ж и т о р а ђ а 
 
Oпштинска управа Општине Житорађа,Одељење за привреду и финансије,Служба за обједињену процедуру, 
решавајући по захтеву инвеститора Општине Житорађа,ул.Топлички хероји 53,за издавање решења о одобрењу 
извођења радова, а на основу члана 8ђ,145. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике 
Србије”) бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – 
одлука УС, 132/14 и 145/14) ,и члана 29.став.2 тачка 5.Правилника о поступку спровођења  обједињене процедуре 
(„Службени гласник РС“бр.22/15)  ,доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Одбацује се захтев  број ROP-ZRA-10054-ISAW-1/2016 (у интерној евиденцији бр. 351-896/2016) 
покренут по захтеву, Општине Житорађа,ул.Топлички хероји 53, за издавање решења о одобрењу извођења на 
санацији школског објекта ,на кат.парцели бр.1330 КО Ђакус  ,због неиспуњења формалних услова. 
Овај закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема 
овог закључка,а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници општинске 
управе Општине Житорађа,не поднесе усаглашен захтев. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 Општина  Житорађа,ул.Топлички хероји 53, Житорађа,поднела је захтев заведен под бројем ROP-
ZRA-10054-ISAW-1/2016 дана 20.5.2016год., општинској  управи Општине Житорађа,Одељењу за 
привреду и финансије,Служби  за обједињену процедуру, за издавање решења о одобрењу извођења на 
санацији школског објекта на кат.парцели  бр.1330 КО Ђакус . 
У складу са чланом 8ђ Закона о планирању и изградњи  и чл.29.ст.2.тач.5. Правилника о поступку 
спровођења  обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“бр.113/15) утврђено је 
да поднети захтев не садржи све прописане податке,уз захтев је приложена техничка документација    
пројекат за извођење,(поједине делове пројекта није могуће отворити и прегледати),санација објекта се 
врши на основу идејног пројекта (који треба доставити уз усаглашени захтев), па је на основу члана 
18.Правилника одлучено као у диспозитиву закључка.  
Донети закључак производиће правно дејство  уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана 
пријема овог закључка,а најкасније у року од 30дана од дана објављивања на интернет страници 
општинске управе Општине Житорађа,не поднесе усаглашен захтев. 
ПОРУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог закључка може се изјавити приговор општинском већу општине Житорађа,у року од 3 дана 
од дана достављања,а преко овог одељења ,таксирано са 150 дин.општинске административне таксе. 
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