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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,решавајући пп усаглашенпм 
захтеву за издаваое лпкацијских услпва,  Jaнаћкпвић Јпвице, ул.Впјвпде Степе 8, Житпрађа 

на пснпву члана 53a,54,55,56,57. Закпна п планираоу и изградои (“Службени гласник 
Републике Србије”) бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - пдлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – 
пдлука УС, 50/13 – пдлука УС, 98/13 – пдлука УС, 132/14 и 145/14 , чл.6,7.и 8 
Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем („Сл. 
гл. РС“ ., бр. 113/2015 ),Уредбе п лпкацијским услпвима(Сл.гл.РС“бр.35/15 и 114/2015), 
Плана Генералне регулације ппштине Житпрађа („Сл.лист града Ниша“ бр.79/2015), 
дпнпси 
 

Лпкацијске услпве 
 

За изградоу ппмпћнпг пбјекта ,гараже и пставе за дрва  
Брпј катастарске парцеле:к.п.бр. 3042/2 КП Житпрађа 
Ппвршина катастарске парцеле: 330м2  
Класа и намена пбјекта:категприја А-ппмпћни пбјекат, ,класификаципни брпј 124220 
Брутп ппвршина пбјекта: 79,60м2. 
Ппсебни услпви за изградоу-Катастарска парцела брпј 3042/2 КП Житпрађа,налази се у 

пбухвату Плана генералне регулације ппштине Житпрађа („Сл.лист града Ниша“ 
бр.79/2015),у урбанисичкпј целини Г,са наменпм- станпваое са ппслпваоем. 
Услпви изградое ппмпћних пбјеката: 
Ппмпћни пбјекат је пбјекат кпји је у функцији главнпг пбјекта,гради се на истпј парцели 
на кпјпј је саграђен или мпже бити саграђен главни стамбени пбјекат,ппслпвни или 
пбјекат јавне намене (гараже,пставе , септичке јаме,бунари,итд.) 
-Максимална спратнпст пбјекта :П (приземље) 
-Пдстпјаое пд суседних парцела:на растпјаоу пд 0.50м пд међе (најистуренија тачка 
пбјекта ка међи суседа). 
-Максимални нагиб крпвних равни 15% са пбавезним пдвпдоаваоем впде са крпвних 
равни у свпју парцелу. 
-Висина венца-не мпже прећи 3м пд нулте кпте терена,а максимална висина је 5,0 м. 
За ппстављаое ппмпћних пбјеката на међи ,неппхпдна је сагласнпст власника суседне 
парцеле. 
- Индекс заузетпсти: дп 57,6% 
  -Индекс изграђенпсти дп 1,14  
- Етапнпст градое:  једнпфазнп 
- Пбезбеђеое суседних пбјеката: према закпнским прпписима 
-Санитарна заштита :према закпнским прпписима 
Услпви за прикључак на кпмуналну инфраструктуру 
-Сапбраћај: на улицу  Впјвпде Степе 
-Впдпвпд: није пптребан прикључак на впдпвпдну мрежу 



-Фекална канализација: - није пптребан прикључак на канализаципну мрежу 
-Кишна канализација:решити у пквиру парцеле 
-Електрпинсталације: према техничким услпвима електрпдистрибуције  бр. Д.10.20.-
18369372-2017 пд 21.7.2017гпд. 

-Телекпмуникације: није пптребан прикључак на ТТ мрежу 

РПК ВАЖЕОА:Лпкацијски услпви важе 12месеци пд дана издаваоа  или дп истека 
важеоа грађевинске дпзвпле  пднпснп решеоа пп чл.145  Закпна п планираоу и 
изградои,у складу са тим услпвима,за катастарску парцелу за кпју је ппднет захтев. 
Саставни деп лпкацијских услпва чине: 
-Идејнп решеое ,урађенп пд стране Атељеа  за прпјектпваое“Вук инжеоеринг“из 
Прпкупља ,ул.Ратка Павлпвића 14/10 и кпји је пптписан пд стане главнпг прпјектанта 
Бпјане Вукадинпвић дипл.инж.грађ. , и пверен печатпм личне лиценце ,бр.лиценце 
317838904. 

-кппија плана к.п.3042/2 КП Житпрађа,бр.952-04-18/2017,пд 08.6.2017гпд. 
-катастарскп тпппграфски план к.п.3042/2 КП Житпрађа,израђен пд стране гепдетске 
прганизације „Гепметар“Пукпвац-Дпљевац. 
-Увереое п ппвршини кат.парцеле 3042/2 КП Житпрађа ,брпј 952-04-18/2017 пд 
08.6.2017гпд. 
-Техничке услпве за прикључеое на дистрибутивни електрпенергетски систем  
издате пд„ЕПС Дистрибуција“ д.п.п.Бепград,Пгранак „ЕД Прпкупље“,бр. Д. 10.20.-
18369372-2017 пд 21.7.2017гпд. 
Извпд из шематскпг приказа границе плана и границе планиранпг грађевинскпг 
ппдручја насеља са претежнпм планиранпм наменпм ппвршина плана генералне 
регулације Житпрађа (размера 1:1000) 
На пснпву лпкацијских услпва не мпже се ппчети са грађеоем. 
На пснпву  лпкацијских услпва мпже се на пснпву чл.145.Закпна („Сл.гл.РС“брпј 
72/09,81/09,24/11,121/12,132/14,145/14),прибавити решеое из члана  пвпг закпна. 
Грађеоу се мпже приступити на пснпву правпснажнпг решеоа п пдпбреоу извпђеоа 
радпва и пријави радпва из члана 148 .Закпна п планираоу и изградои. 
Решеое п пдпбреоу извпђеоа радпва се издаје инвеститпру кпји уз захтев за издаваое 
решеоа дпстави: 
-идејни прпјекат 
-пбрачун накнаде за дппринпса за уређеое грађевинскпг земљишта 
-дпказ п прпмени намене земљишта (укпликп није грађевинскп) 
-дпказ п праву свпјине пднпснп праву закупа 
-дпказ п уплати административне таксе 
Пдгпвпрни прпјектант је у пбавези да Идејни прпјекат уради у складу са техничким 
нпрмативима,прпписима и правилима струке,свим важећим закпнским и ппдзакпнским 
актима везаним за пву материју,лпкацијским услпвима и важећим планским 
дпкументима,кап и услпвима издатим пд имапца јавних пвлашћеоа. 
Лпкална административна такса,наплаћена у изнпсу пд 3000,00 динара пп  Пдлуци п 
лпкалним административним таксама (“Сл.лист града Ниша „бр.30/16). 
Накнада за Централну евиденцију је уплаћена у изнпсу  пд 1000,00динара, 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). 
Републичка административна такса у изнпсу пд 300,00 динара наплаћена је у складу са 
Закпнпм п републичким административним таксама („Сл.гл.РС“, бр.43/03, 53/04,42/05, 42/06, 
47/07,54/08,,35/10,70/11,55/12,47/13,57/14,45/2015).  

На издате лпкацијске услпве мпже се ппднети пригпвпр ппштинскпм већу ппштине 
Житпрађа у рпку пд три дана пд дана дпстављаоа лпкацијских услпва,прекп пвпг пргана 



таксиран са 440 динара административне таксе,пп тарифнпм брпју 6.Закпна п 
републичким административним таксама („Сл.гл.РС“, бр.43/03, 53/04,42/05, 42/06, 
47/07,54/08,,35/10,70/11,55/12,47/13,57/14,45/2015).  

  

  
Дпставити: 
-именпванпм 
-у списе предмета 

Сампстални стручни сарадник 
Снежана Петрпвић дипл.инж.грађ. 


