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Ж и т п р а ђ а 
 
Ппштинска управа ппштине Житпрађа,Пдељеое за привреду и финансије,Служба пбједиоене 
прпцедуре,на захтев Предузећа за млевеое житарица и трансппрт“Млин Тимптијевић“ 
Д.П.П.Кашевар ,Блаце,ПИБ 100984226, за издаваое решеоа кпјим се пдпбрава прпмена 
намене пбјекта из фарме гпведа у магацински прпстпр,на пснпву члана 145.став  1.и 5. Закпна 
п планираоу и изградои („Сл.гл.РС“брпј 72/09 ,81/09 ,24/11 ,121/12, 132/14, 145/14), 
чл.29.Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем 
(„Сл.гл.РС“.,бр.113/15) и члана 192 Закпна п ппштем управнпм ппступку(„Службени лист 
СРЈ“,бр.33/97 и 31/01 и „Сл.гласник РС“,бр.30/10) ,дпнпси 
 

РЕШЕОЕ 
 

Пдпбрава се инвеститпру, Предузећу за млевеое житарица и трансппрт“Млин 
Тимптијевић“Д.П.П.Кашевар ,Блаце, адаптација и прпмена намене - фарме за гпведа у 
магацински прпстпр(складиштеое житарица), пбјекат категприје А,класификаципни брпј 
пбјекта 127121,)на кат.парцели бр.5300/64 КП Житпрађа у Житпрађи,укупна брутп изграђена 
ппвршина пбјекта 432,00м2, спратнпст пбјекта П(приземље),висина слемена 6,12м. 
Саставни деп решеоа је Идејни прпјекат бр.1706/ИДП-ГС-16 пд 17.6.2016 (0-главна свеска,1-
прпјекат архитектуре)кпји је израдип Атеље за прпјектпваое“Вук инжеоеринг“из Прпкупља 
ул.Ратка Павлпвића 14/10, и кпји је пптписан пд стане главнпг прпјектанта Бпјане Вукадинпвић 
дипл.инж.грађ.,и пверен печатпм личне лиценце ,бр.лиценце 317838904. 
Предрачунска вреднпст радпва изнпси 446.400,00 динара. 
Пбавезује се инвеститпр да псам дана пре ппчетка извпђеоа радпва,ппднесе пријаву радпва 
пвпј управи ,са ппдацима и дпказима прпписаним чл.148.Закпна п планираоу и изградои 
(„Сл.гл.РС“брпј 72/09,81/09,24/11,121/12,132/14,145/14) и чл.31.Правилника п ппступку 
спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем(„Сл.гл.РС“.,бр.113/15). 
Пптврђиваоем  пријаве радпва стичу се услпви за извпђеое радпва. 
Дппринпс за уређиваое грађевинскпг земљишта не пбрачунава се на пснпву чл.97 ст.8.Закпна 
п планираоу и изградои(„Сл.гл.РС“брпј 72/09 ,81/09 ,24/11 ,121/12, 132/14, 145/14).  
У слућају штете настале кап ппследица примене техничке дпкументације,на пснпву кпје је 
издатп пвп решеое,за кпју се накнаднп утврди да није у складу са прпписима и правилима 
струке за штету сплидарнп пдгпварају прпјектант,кпји је израдип и пптписап техничку 
дпкументацију и инвеститпр. 
 
 

Пбразлпжеое 
 
Инвеститпр, Предузеће за млевеое житарица и трансппрт“Млин Тимптијевић“ Д.П.П. Кашевар 
Блаце, ппднеп је прекп пунпмпћника,Бпјане Вукадинпвић из Прпкупља ,пвпј Управи захтев,пд  
17.6.2016гпд., за издаваое решеоа за извпђеое радпва ближе пписаних у дисппзитиву 
решеоа. 
Закључкпм брпј  ROP-ZRA-13580-ISAW-1/2016 пд 20.6.2016гпдине,захтев је пдбачен збпг 
фпрмалних недпстатака. 
Ппднпсилац захтева је птклпнип утврђене недпстатке и ппднеп усаглашени захтев дана 
05.7.2016гпд.( ROP-ZRA-13580-ISAWHA-2/2016) 



Уз захтев за издаваое решеоа кпјим се пдпбрава извпђеое радпва дпстављена је следећа 
дпкументација: 
- Архивски прпјекат кпји важи уз Решеое п грађевинскпј дпзвпли  бр.351-42/2003 пд 
10.2.2003гпд.,и пптврдпм п пренамени из перадарске фарме у фарму гпведа бр.351-85/06 пд 
24.5.2006гпд. 
-инфпрмацију п лпкацији бр.353-1445/15 пд 19.11.2015гпд. 
-Препис листа неппкретнпст бр.3285 пд 29.2.2016 гпд. 
 -Идејни прпјекат бр.1706/ИДП-ГС-16 пд 17.6.2016 (0-главна свеска,1-прпјекат архитектуре). 
-Дпказ п уплати републичке и ппштинске административне таксе 
-Дпказ п уплати накнаде за ЦЕПП за  дпнпшеое решеоа у складу са чланпм 145 .Закпна п 
планираоу и изградои 
Дппринпс за уређиваое грађевинскпг земљишта не пбрачунава се на пснпву чл.97 ст.8.Закпна 
п планираоу и изградои(„Сл.гл.РС“брпј 72/09 ,81/09 ,24/11 ,121/12, 132/14, 145/14), за 
складишне пбјекте. 
Напомена:Пбјекат се налази у 2 зпни санитарне заштите,где се усппставља режим 
кпнтрплисанпг кпришћеоа прпстпра и сталнпг санитарнпг надзпра са забранпм изградое 
нпвих пбјеката. 
Упптребна дпзвпла није прилпжена уз захтев из разлпга штп пбјекат није бип приведен 
намени. 
Ппштинска управа ппштине Житпрађа,Пдељеое за привреду и финансије, Служба пбједиоене 
прпцедуре ,накпн прпвере испуоенпсти фпрмалних услпва за ппступаое пп захтеву у складу са 
чланпм 8ђ Закпна п планираоу и изградои и чл.29. Правилника п ппступку спрпвпђеоа 
пбједиоене прпцедуре електрпнским путем(„Сл.гл.РС“.,бр.113/15),а с пбзирпм да је 
инвеститпр ппднеп сву дпкументацију прпписану чл.145.Закпна п планираоу и изградои 
(„Сл.гл.РС“брпј 72/09,81/09,24/11,121/12,132/14,145/14),пдлученп је кап у дисппзитиву пвпг 
решеоа. 
Ппштинска административна такса наплаћена је пп Пдлуци п лпкалним административним 
таксама бр.434-671/16-01 („Сл.лист.града Ниша бр.30/16) 
Накнада за Централну евиденцију је уплаћена у пунпм изнпсу за предметну категприју пбјекта 
у складу са Пдлукпм п накнадама за ппслпве регистрације и друге услуге кпје пружа Агенција 
за привредне регистре („Сл.гласник РС“,бр,119/13,138/14,45/2015 и 106/15). 
Ппрука п правнпм средству: Прптив пвпг решеоа мпже се изјавити жалба у рпку пд 8 дана пд 
дана пријема прекп пвпг пргана, Министарству грађевинарства и урбанизма Краљевп, Рашки 
управни пкруг. 
 Жалба се таксира такспм пд 440 динара административне  таксе. 
 
 
Решеое дпставити:          Решеое дпнела 
 
1.Инвеститпру                                                                     Шеф службе пбједиоене прпцедуре  
2.Грађевинскпм инспектпру                                          Дипл.инж.грађ.Снежана Петрпвић 
3.Архиви                                           


