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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 Марине Кривокапић из 

Житорађа,ул.Војводе Мишића 6 стан 9,ЈМБГ0602979738528, преко пуномоћника, Ђорђа 

Миодраговића  из Руђинца,Врњачка бања,  ул.Војводе Мишића 3, за издавање локацијских услова  

на основу 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 усаглашени захтев за издаваое лпкацијских услпва за ппстављаое монтажног 

објекта-киоска ,на кат.парцели 3231/21 КО Житорађа у Житорађи  ,инвеститпра Марине 

Кривокапић из Житорађа,ул.Војводе Мишића 6 стан 9 ,кпји је ппднет пд стране пунпмпћника, , 
Ђорђа Миодраговића  из Руђинца,Врњачка бања,  ул.Војводе Мишића 3.  
Разлог одбацивања захтева је обавештење  издато од стране   ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО 

Прокупље, Регионални центар“ЈУГОИСТОК“ Ниш, ЕД Прокупље,о немогућности прикључења на 

дистрибутивни систем електричне енергије. 
,  

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Овпј служби је дана 21. 10.2021гпд. ппднет усаглашени захтев инвеститпра Ј Марине 

Кривокапић из Житорађа,ул.Војводе Мишића 6 стан 9 за издаваое лпкацијских услпва за 
ппстављаое мпнтажнпг пбјекта –кипска Пбр=5,18м2,на кат.парцели бр. 3231/21 КО Житорађа у 

Житорађи  . 
  У  техничким условима за  пројектовање и прикључење које је издато  од стране ЕПС 

ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО Прокупље  наглашено је да изградња објекта није могућа ,јер изнад 

новопланираног објекта пролази 10кв ЕЕ вод  у власништву Електропривреде Србије,огранак 

ЕД Прокупље. 

Како је у поступку утврђено да у конкретном случају,нису испуњени сви услови за даље 

поступање по захтеву , овај орган је на основу својих овлашћења из чл. 8. ст. 2. Правилника  о 

спровођењу обједињене процедуре ,одлучио као у диспозитиву.  

Чланом 8. став 7. Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем порописано је да подносилац захтева може само једном искористити право на 

подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који 

је одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде. 

Подносилац захтева је искористио право на подношење усаглашеног захтева без обавезе 

достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања 

административне таксе и накнаде, сходно члану 8. Правилника о поступку спровођења 



обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015, 96/2016 и 

120/2017), тако да сада може поднети само нови захтев за издавање локацијских услова. 

 

Уз захтев је ппднетп : 

-Идејни прпјекат 

-Пунпмпћје 
- дпказ п уплати накнаде за услуге централне евиденције пбједиоене прпцедуре  

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 Правилника п спрпвпђеоу пбједиоене прпцедуре 

,пдлучип кап у дисппзитиву. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг закључка мпже се изјавити пригпвпр 
ппштинскпм већу ппштине Житпрађа,у рпку пд 3 дана пд дана дпстављаоа a прекп пвпг надлежнпг 

пргана таксирано са 150,00динара општинске административне таксе.  

 

Закључак се дпставља: 

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

 

 

Рукпвпдилац Одељеоа  

Сампстални саветник  

Дипл.инж.гра. Снежана Петрпвић 

 


