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Ж и т п р а ђ а 
 

Ппштинска управа ппштине Житпрађа, Служба за инспекцијске, грађевинскп-
кпмуналне,ппслпве урбанизма  и пбједиоене прпцедуре,на захтев инвеститпра Никпле 

Лазића, (  Јед.мат. бр. 2205993733510 ) ул.Кплубарска 4,ппднетпг прекп Марка  
Антанаскпвића из Прпкупља,ул.Ратка Павлпвића 14/10 ,за издаваое решеоа,на пснпву 
члана 145. Закпна п планираоу и изградои („Сл.гл.РС“брпј 72/09, 81/09, 24/11, 121/12 
132/14,  145/14 ) и чл. 28 и29.Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре 
електрпнским путем („Сл.гл.РС“.,бр.113/15),дпнпси 
 

РЕШЕОЕ 
 

Пдбија се,  инвеститпру Никпли Лазићу из Прпкупља, захтев за издаваое решеоа п 
пдпбреоу извпђеоа радпва на изградоа ппмпћнпг пбјекта –летое баште на  делу 
кат..парцелe брпј 3237 КП Житпрађа, збпг неппстпјаоа пдгпварајућег права на земљишту. 
  

ПБРАЗЛПЖЕОЕ 
 

 Општинској управи општине Житорађа, Служби за инспекцијске, грађевинско-

комуналне,послове урбанизма  и обједињене процедуре,инвеститор Никпла Лазић, из 

Прокупља ул.Кплубарска 4  поднео је захтев ,преко  пуномоћника  Марка  Антанасковића 

из Прокупља, преко централног информационог система Агенције за привредне 

регистре РС, захтев евидентиран под бројем ROP-ZRA-4681-ISAW-1/2017 ,заведен на 

писарници овог органа  управе ,дана 02.3.2017год.под бројем 351-183/17,за издавање 

решења за извођење радова на изградњи помоћног објекта –летње баште на  делу 

кат.парцелe број 3237 КО Житорађа. 

Уз захтев је прилпжена следећа дпкументација:дпказ п уплаћенпј републичкпј такси за 
ппднпшеое захтева,дпказ п уплати ппштинске административне  таксе,дпказ п уплати  
накнаде за услуге централне евиденције пбједиоене прпцедуре,пунпмпћје за 
заступаое,Идејни прпјекат архитектуре са главнпм свескпм. 
Ппступајући пп ппднетпм захтеву утврђенп је следеће чиоеничнп стаое:  
Пдредбам чл.145.ст.2.закпна п планираоу и изградои(„Сл.гл.РС“брпј 72/09, 81/09, 
24/11, 121/12 132/14,  145/14 )прпписанп је да решеое п пдпбреоу за извпђеое се издаје 
инвеститпру кпји има пдгпварајуће правп у складу са чланпм 135.пвпг закпна,кпји дпстави 
идејни прпјекат у складу са ппдзакпнским актпм кпјим се уређује садржина техничке 
дпкументације према класи пбјекта пднпснп технички ппис и пппис радпва за извпђеое 
радпва на инвестиципнпм пдржаваоу,пднпснп уклаоаоу препрека за кретаое пспба са 
инвалидитетпм,а уредип је пднпсе са јединицпм лпкалне сампуправе у ппгледу дппринпса 
за уређиваое грађевинскпг земљишта и платип пдгпварајућу административну таксу. 
Пвај прган је у ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре прибавип Извпд из листа 
неппкретнпсти брпј 7, КП Житпрађа,издат пд стране РГЗ,и на пснпву дпстављенпг Угпвпра 
п закупу у ппступку спрпвпђеоа  пбједиоене прпцедуре електрпнским путем,утврђенп је 
да се Угпвпр п закупу пднпси на закуп ппслпвнпг прпстпра , али не на закуп парцеле на 
кпјпј ће се градити предметни ппмпћни пбјекат. Имајући у виду да инвеститпр не 



испуоава услпве за издаваое решеоа кпјим се пдпбрава извпђеое радпва на изградои 
ппмпћнпг пбјекта –летое баште, на делу кат.парцеле брпј 3237 КП Житпрађа, у смислу 
пдредбе члана 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.   

 
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 Р.Србије, Рашки управни 
пкруг,  Краљевп,Трг Јпвана Сарића 1. 
 Жалба се таксира такспм пд 440 динара административне таксе. 
 
 
                  
                                                                                                             
 
 
Решеое дпставити:          Решеое дпнела 
 
1.Инвеститпру                                                                     Сампстални стручни сарадник  
2.Грађевинскпм инспектпру                                          Дипл.инж.грађ.Снежана Петрпвић 
3.Архиви                                           


