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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 

Гпрана Симпнпвића из Јасенице, ЈМБГ 2110972734613  , ппднетпм  крпз Централни 
инфпрмаципни систем ,преко пунпмпћника Милана Радпванпвића из Прпкупља, за 
издаваое лпкацијских услпва за изградоу ппмпћнпг  пбјекта,  на пснпву члана  8. ст 2. 
Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем („Сл. гл. 
РС“ ., бр. 68/2019)  и чл.101.Закпна п ппштем управнпм ппступку („Сл.гласник  РС“брпј 
18/2016) дпнпси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

ОДБАЦУЈЕ   се захтев  за издаваое лпкацијских услпва  за изградоу ппмпћнпг пбјекта –

гараже за смештај ппљппривредних машина,инвеститпра Гпрана Симпнпвића  из 
Јасенице  на   к.п. 1114/1 К.О.Јасеница   у Јасеници, кпји је ппднет пд стране пунпмпћника, 
Милана Радпванпвића из Прпкупља, дана 13.12.2020гпд.  
Разлпг пбустављаоа ппступка   је пбавештеое   издатп пд стране ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ 

ДОО Прокупље, у коме се наводи да је на ситуационом плану идејног решења потребно  

уцртати најближи проводник 10кв  са тачним котама удаљености најближег дела објекта од 

проводника 10кв.  
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Овпj служби је дана 13. 12.2020гпд. ппднет  захтев инвеститпра Гпрана Симпнпвића  из 
Јасенице за издаваое лпкацијских услпва за изградоу ппмпћнпг  пбјекта  гараже за 

смештај ппљппривредних машина на   к.п. 1114/1 К.О.Јасеница   у Јасеници. Захтев је  
ппднет пд стране пунпмпћника, Милана Радпванпвића из Прпкупља. 
  У  пбавештеоу бр. 8С.1.1.О-Д-10.20-375350-20 пд 30.12.2020 кпје је издатп  пд стране ЕПС 

ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО Прокупље  наглашенп је да је на ситуационом плану идејног решења 

потребно  уцртати најближи проводник 10кв  са тачним котама удаљености најближег дела 

објекта од проводника 10кв.  
 
Какп је у ппступку утврђенп да у кпнкретнпм случају,нису испуоени  услпви за даље 
ппступаое пп захтеву , пвај прган је на пснпву свпјих пвлашћеоа из чл. 8. ст. 2. 
Правилника  п спрпвпђеоу пбједиоене прпцедуре ,пдлучип кап у дисппзитиву. 
 
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. 
 
 



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

пдељеоа , пднпснп прекп ппртала https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ таксирана 
са 150 дин.ппштинске административне таксе. 

 
Решеое се дпставља: 
Ппднпсипцу захтева,архиви и пбјављује се на званичнпј интернет страници ппштине 
Житпрађа. 
 
 
                  
                                                                                                                    Рукпвпдилац Одељеоа 
           Сампстални саветник 
                                                                                                     Дипл.инж.гра.  Снежана Петрпвић    
 
 


