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Ж и т п р а ђ а 
 

Ппщтинска управа ппщтине Житпрађа, Служба за инспекцијске, грађевинскп-
кпмуналне,ппслпве урбанизма  и пбједиоене прпцедуре на захтев Милана Алексића из 
Ђакуса , ЈМБГ 1807984733539,   ппднетпг прекп  Властимира Видића из Прпкупља,   ул.Вука 
Карачића бр.57, за издаваое рещеоа кпјим се пдпбрава изградоа пбјекта за смещтај 
хидрпфпрскпг ппстрпјеоа,на пснпву шлана 145.став 5 Закпна п планираоу и изградои 
(„Сл.гл.РС“брпј 72/09,81/09,24/11,121/12,132/14,145/14) и шл.29.Правилника п ппступку 
спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем(„Сл.гл.РС“.,бр.113/15),дпнпси 
 

РЕШЕОЕ 
 

Пдпбрава се инвеститпру Милану Алексићу из Ђакуса, изградоа пбјекта за смещтај 
хидрпфпрскпг ппстрпјеоа,(пбјекат категприје А)на кат.парцели бр.2541 КП Ђакус у 
Ђакусу,димензије пбјекта су 3,00x4,00m,спратнпст пбјекта П(приземље), саставни деп рещеоа 
је Идејни прпјекат бр.20-02/17 пд 20. 2.2017 (0-главна свеска,1-прпјекат архитектуре)кпји је 
израдип „Видић „д.п.п.Прпкупље,ул.Вука Карачића бр.57, кпји је пптписан пд стране главнпг  
прпјектанта Властимира Видића,  дипл.инж.арх.,и пверен пешатпм лишне лиценце бр.лиценце 
300786104. 
Предрашунска вреднпст радпва изнпси 288.000,00динара. 
Пбавезује се инвеститпр да псам дана пре ппшетка извпђеоа радпва,ппднесе пријаву радпва 
пвпј управи ,са ппдацима и дпказима прпписаним шл.148.Закпна п планираоу и изградои 
(„Сл.гл.РС“брпј 72/09,81/09,24/11,121/12,132/14,145/14) и шл.31.Правилника п ппступку 
спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем(„Сл.гл.РС“.,бр.113/15). 
Утврђени изнпс дппринпса за уређиваое грађевинскпг земљищта за пбјекат из става 
1.дисппзитива рещеоа је 168,80дин. ,нашин плаћаоа дппринпса је једнпкратнп плаћаое. 
 

Пбразлпжеое 
 

Инвеститпр Милан Алексић из Ђакуса,ппднеп је прекп пунпмпћника,пвпј Управи захтев ппд 
брпјем  ROP-ZRA-3980-ISAW-1 /2017,дана 23.2.2017гпд.,завпдни брпј 351-153/17,за издаваое 
рещеоа кпјим се пдпбрава изградоа пбјекта за смещтај хидрпфпрскпг ппстрпјеоа на 
кат.парцели бр. 2541 КП Ђакус у Ђакусу. 
Уз захтев за издаваое рещеоа кпјим се пдпбрава извпђеое радпва дпстављена је следећа 
дпкументација: 
-Идејни прпјекат бр.20-02/17  пд 20. 2.2017,(0-главна свеска,1-прпјекат архитектуре)кпји је 
израдип „Видић „д.п.п.Прпкупље. 
-Дпказ п уплати накнаде за Централну евиденцију и ппщтинска административна такса 
ппднет  је у пснпвнпм захтеву. 



На пснпвушл.19.став.1.(Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре 
електрпнским путем („Сл гласник РС“,113/15)пвај прган је пп службенпј дужнпсти прибавип 
препис из листа неппкретнпсти,бр.994, дана 27.2.2017гпд. 
Дппринпс за уређиваое грађевинскпг земљищта за предметне радпве је утврђен на пснпву  
пбрашуна п накнади за уређеое грађевинскпг земљищта  ,пбрашунат пд стране ЈП за 
изградоу-Житпрађа .   
Ппщтинска управа ппщтине Житпрађа,Пдељеое за привреду и финансије, служба 
пбједиоене прпцедуре ,накпн прпвере испуоенпсти фпрмалних услпва за ппступаое пп 
захтеву у складу са шланпм 8ђ Закпна п планираоу и изградои и шл.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 шл.145.Закпна п планираоу и изградои 
(„Сл.гл.РС“брпј 72/09,81/09,24/11,121/12,132/14,145/14),пдлушенп је кап у дисппзитиву пвпг 
рещеоа. 
Ппщтинска административна такса наплаћена је пп Пдлуци п ппщтинским административним 
таксама(“Сл.лист града Нища „бр.28/15) 
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 рещеоа мпже се изјавити жалба у рпку пд 8 дана 
пд дана пријема прекп пвпг пргана, Министарству грађевинарства и урбанизма Р.Србије, 
Ращки управни пкруг,  Краљевп,Трг Јпвана Сарића 1. 
Жалба се таксира такспм пд 440 динара административне таксе. 
 
 
Рещеое дпставити:          Рещеое дпнелa 
 
1.Инвеститпру                                                                
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3.Архиви                                           


