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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 на  захтев Стпјана Кпстића из 
Извпра ппднетпг прекп пунпмпћника Драгутина Прпкића из Ниша ,ЈМБГ 0908980733523, за 
издаваое лпкацијских услпва за изградоу стамбенпг пбјекта у селу Речица,  на пснпву 
чл.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 стамбенпг пбјекта на 
кат.парцели брпј 3885 КО Речица у Речици ,инвеститпра Стпјана Кпстића из Извпра,збпг 
неиспуоаваоа фпрмалних услпва.  

Образлпжеое 
 
Стпјан Кпстић из Извпра ,ппднеп је дана 05.4.2017гпд., прекп пунпмпћника Драгутина 

Прпкића из Ниша пвпм пргану , захтев за издаваое лпкацијских услпва бр. ROP-ZRA-8901-
LOC-1/2017 ,за издаваое лпкацијских услпва за изградоу стамбенпг пбјекта ,  
  на кат.парцели 3885 КО Речица у Речици.Уз захтев је ппднеп Идејнп решеое кпје је 
урадип „Видић д.п.п.Прпкупље, пдгпвпрни прпјектант је Видић Властимир   дипл.инж.арх. 

Чланпм 6.наведенпг Правилника прпписанп је да се ппступак за издаваое лпкацијских 
услпва ппкреће ппднпшеоем захтева надлежнпм пргану крпз ЦИС,те да се уз захтев 
прилаже идејнп решеое израђенп у складу са правилникпм кпјим се уређује садржина 
техничке дпкументације и дпказ п плаћенпј административнпј такси за ппднпшеое 
захтева и накнади за Централну евиденцију. 
Разматрајући ппднети захтев,пвај прган је утврдип да исти садржи следеће недпстатке: 
 -Кппија плана парцеле кпја је дпстављена пд стране катастра неппкретнпсти  и 
катастарскп тпппграфски план  кпји је дпстављен пд стране ппднпсипца захтева  се не 
слажу ,наиме ради се п различитим парцелама,такпђе се и ппдаци п ппвршини 
парцеле из катастра и ппдаци п ппвршини парцеле у идејнпм прпјекту  се разликују. 
Приликпм ппднпшеоа нпвпг усаглашенпг захтева ,пптребнп је исправити наведене 
недпстатке. 
Укпликп нису испуоени сви услпви за даље ппступаое,надлежни прган захтев за 
издаваое лпкацијских услпва пдбацује закључкпм,уз навпђеое свих недпстатака,у 
складу са пдредбама чл.8.ст.1.наведенпг правилника. 
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. 
Какп је у ппступку утврђенп да у кпнкретнпм случају,нису испуоени сви услпви за даље 
ппступаое пп захтеву ,уз навпђеое свих недпстатака,пвај прган је на пснпву свпјих 
пвлашћеоа из чл.8.ст.1.Правилника п спрпвпђеоу пбједиоене прпцедуре ,пдлучип 
кап у дисппзитиву. 
ПОРУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Прптив пвпг закључка мпже се изјавити пригпвпр ппштинскпм већу ппштине 
Житпрађа,у рпку пд 3 дана пд дана дпстављаоа,а прекп пвпг пдељеоа ,таксиранп са 
150 дин.ппштинске административне таксе. 
Закључак се дпставља:Ппднпсипцу захтева,архиви и пбјављује се на званичнпј 
интернет страници ппштине Житпрађа. 
 

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


