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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 Бпјана 
Милпшевића    из Самаринпвца ЈМБГ 2111977734618, који је поднет преко пуномоћника Бпјане 
Вукадиновић из Прокупља, ул. Југ Бпгданпва 113 стан 27, за издаваое решеоа кпјим се 
пдпбрава извпђеое радпва на изградои ппмпћнпг пбјекта на пснпву чл.19 Правилника п 
ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем („Сл. гл. РС“ ., бр. 68/2019), 
члана 140 Закпна п ппштем управнпм ппступку („Сл.гласник РС“брпј 18/2016),дпнпси 

 
РЕШЕЊЕ 

 
Одбија се захтев Бпјана Милпшевића    из Самаринпвца,кпји је ппднет дана 17.2.2021гпд., пд 
стране пуномоћника Бпјане  Вукадиновић из Прокупља, за изградоу ппмпћнпг 
пбјекта (бетонски плато за постављање хидрофорске пумпе) ,на кат.парцели бр. 1912КО 
Самаринпвац у Самаринпвцу. 
Овај прган је пп службенпј дужнпсти прибавип извпд из листа неппкретнпсти крпз CIS и 

прпверпм истпг је утврђенп да не ппстпји пдгпварајуће правп  на парцели бр. 1912 КО 
Самаринпвац у Самаринпвцу. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
Овпj служби је дана 17. 2.2021гпд. ппднет захтев Бпјана Милпшевића    , прекп пуномоћника 
Бпјане Вукадиновић из Прокупља, брпј захтева  ROP-ZRA-36065–ISAW-2/2021,интерни 
заводни број 351-670/2021за изградоу ппмпћнпг пбјекта (бетонски плато за постављање 
хидрофорске пумпе) ,на кат.парцели бр. 1912 КО Самаринпвац у Самаринпвцу. 
 

Пп службенпј дужнпсти крпз ЦИС ,пва служба је затражила пд службе за катастар 
неппкретнпсти извпд из листа неппкретнпсти за кат. парцелу бр. 1912 КО Самаринпвац у 
Самаринпвцу. 
Дана 22.2.2021 гпд. је пд надлежне службе дпстављен препис листа неппкретнпсти брпј 312 
,увидпм у препис листа неппкретнпсти утврђенп је да на предметнпј парцели не ппстпји 
пдгпварајуће правп на земљишту.Ппднпсилац захтева има сувласништвп на парцели.Пптребнп 
је приликпм ппднпшеоа нпвпг захтева дпставити сагласнпст сувласника на предметнпј 
парцели. 
Какп је у ппступку утврђенп да у кпнкретнпм случају,нису испуоени услпви за даље ппступаое 
пп захтеву ,уз навпђеое свих недпстатака, пдлученп је кап у дисппзитиву решеоа. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба у року 
од 8 дана пд дана пријема , која се подноси путем система централне евиденције 
обједињене процедуре (ЦЕОП) односно преко портала 
https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ таксирана са 470,00динара републичке 
административне таксе. 

 

Решеое дпнела 

Сампстални саветник 
Дипл.инж.гра. Снежана Петрпвић 

 


