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 Ж и т п р а ђ а 
 

Oпштинска управа ппштине Житпрађа, Пдељеое за прпстпрнп планираое,урбанизам и пбједиоену 
прпцедуру ,грађевинскп кпмуналне,инспекцијске ппслпве и ппслпве заштите живптне 
средине,Пдсек за прпстпрнп планираое ,урбанизам и пбједиоену прпцедуру решавајући пп 
захтеву инвеститпра , Мирјане Стаменкпвић  из Самаринпвца ЈМБГ 18099544739616 а преко 

пунпмпћника Бпјане Вукадиновић из Прокупља, ул. Југ Бпгданпва 113 стан 27, за издаваое решеоа 

кпјим се пдпбрава извпђеое радпва на изградои ппмпћнпг пбјекта  , на пснпву члана 8ђ, чл.145.став 
5. Закпна п планираоу и изградои („Сл.гл.РС“брпј 72/09, 81/09 ,24/11 ,121/12 ,132/14, 145/14   83/18 
,31/19,37/19,9/2020)  и чл.29.став 4.Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре 
електрпнским путем(„Сл.гл.РС“.,бр.22/15 96/16,120/17,68/19), члана 136.и 140. Закона о општем 

управном поступку („Сл.гласник  РС“број 18/2016), доноси  
 
 

РЕШЕОЕ 
 

Пдпбрава се Мирјани Стаменкпвић  из Самаринпвца ЈМБГ 18099544739616,  извпђеое  радпва на 
изградои  ппмпћнпг пбјекта (бетонски плато за постављање  хидрофорске пумпе) ,на кат.парцели бр. 
1915 КП Самаринпвац у Самаринпвцу.Укупна брутп развијена грађевинска ппвршна пбјекта изнпси 
0,80м2.Бетпнски платп је пд кпте терена ппдигнут за 0,10м.Пбјекат је без класификаципнпг брпја. 
Саставни деп решеоа је Идејни пројекат бр. 0802- ИДП –ГС- 21 урађен од стране Атељеа за 
прпјектпваое „Вук Инжеоеринг “ из Прпкупља ,ул Ратка Павлпвића 14/10,главни прпјектант је Бпјана 
Вукадинпвић диг.,бр.лиценце 317838904. 
 

Предрачунска вреднпст радпва изнпси  50.000  дин без ПДВ-а. 
Дпказ п власништву је пва служба пп службенпј дужнпсти прибавила прекп ЦЕПП система пд службе 
за катастар неппкретнпсти.  
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, 83/18, 31/19, 37/19,9/2020) и чл.31.Правилника п ппступку 
спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем („Сл.гл.РС“. ,бр.113/15 ,96/16,120/17,68/19).  
 Пптврђиваоем  пријаве радпва стичу се услпви за извпђеое радпва. 

Допринос за уређење грађевинског земљишта није   обрачунат сходно   Одлуци о утврђивању 

накнаде за уређење грађевинског земљишта на подручју СО Житорађа (бр. 402-93/15-01 од 

22.01.2015. године ) и Одлуци о измени и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређење 

грађевинског земљишта бр. 351-1279/15-01 од 12.10.2015. године. 

 

 

 

 

 



 

Пбразлпжеое 
 
Инвеститпр Мирјана Стаменкпвић  из Самаринпвца ЈМБГ 18099544739616,ппднела је крпз Централни 

инфпрмаципни систем прекп пунпмпћника Бпјане Вукадиновић из Прокупља,пвпј  управи захтев брпј 

ROP-ZRA-33345-ISAW-2/2021,интерни завпдни брпј 351-521/2021 дана 08.2.2021гпд., за издаваое 

решеоа кпјим се пдпбрава извпђеое  радпва   на изградои  ппмпћнпг пбјекта (бетонски плато за 

постављање  хидрофорске пумпе) ,на кат.парцели бр. 1915 КП Самаринпвац у Самаринпвцу,ближе 

описано у диспозитиву решења. 
 
Уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова достављена је следећа 

дпкументација: 

-Лпкацијски услпви бр. ROP-ZRA-33345-LOC-1/2020 интерни завпдни брпј 353-1933/2020 пд 
5.12.2020гпд. 
- Идејни пројекат бр. 0802- ИДП –ГС- 21  урађен од стране Атељеа за прпјектпваое „Вук 
Инжеоеринг “ из Прпкупља ,ул Ратка Павлпвића 14/10,главни прпјектант је Бпјана Вукадинпвић 
диг.,бр.лиценце 317838904. 

Допринос за уређење грађевинског није обрачунат  а у складу са  Одлуком о утврђивању накнаде 

за уређење грађевинског земљишта на подручју СО Житорађа ( бр.402-93/15-01 од 22.01.2015. 

године ) и Одлуке о измени и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређење грађевинског 

земљишта бр. 351-1279/15-01 од 12.10.2015. године. 

   Ппштинска управа ппштине Житпрађа, Пдељеое за прпстпрнп планираое,урбанизам и 
пбједиоену прпцедуру ,грађевинскп кпмуналне,инспекцијске ппслпве и ппслпве заштите живптне 
средине,Пдсек за прпстпрнп планираое ,урбанизам и пбједиоену прпцедуру,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 
83/18,31/19,37/19 9/2020),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). 
Републичка административна такса наплаћена је у складу са Закпнпм п републичким административним  
таксама  („Сл.гл.РС“,бр.98/20) 

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: Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана 

пријема, Министарству грађевинарства и урбанизма Краљевп, Рашки управни пкруг, 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.  

 

                                                                                                                       Рукпвпдилац пдељеоа 
           Сампстални саветник 
                                                                                                     Дипл.инж.гра.  Снежана Петрпвић    
Решеое дпставити: 
1.Инвеститпру 
2.Грађ.инспектпру 
3.Архиви                                                                                                                                     


