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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 на  захтев пунпмпћника 
Биљане Стајкпвић Стеванпвић,  за издаваое лпкацијских услпва за изградоу стамбенпг 
пбјекта,  на пснпву чл.6,7.и 8 Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре 
електрпнским путем („Сл. гл. РС“ ., бр. 113/2015,96/16,120/17) ,дпнпси 
 
 

 

ЗАКЉУЧАК 
 
Одбацује се захтев за издаваое лпкацијских услпва за изградоу стамбенпг пбјекта, на 
кат.парцели бр.4071 КО Пејкпвац у Пејкпвцу,кпји је ппднет пд стране пунпмпћника, 

прпјектанта Биљане Стајкпвић Стеванпвић,дипл.инж.грађ.,дана 5.12.2018гпд. ,из следећих 
разлпга: 
-ситуаципни план није урађен на катастарскп тпппграфскпј ппдлпзи 
-није уплаћена ппштинска административна такса за издаваое лпкациских услпва . 
 

Образлпжеое 
 

Овпм пргану је дана 5.12.2018гпд. ппднет захтев за издаваое лпкацијских услпва бр. ROP-
ZRA-36299-LOC-1/2018 за издаваое лпкацијских услпва за изградоу стамбенпг  пбјекта, на 
кат.парцели бр. 4071 КО Пејкпвац у Пејкпвцу. Уз захтев је ппднетп Идејнп решеое кпје је 
урадила Радоа за прпјектпваое „БС прпјект “ из Прпкупља и кпји је пптписан пд стане 
главнпг прпјектанта  Биљане Стајкпвић Стеванпвић,дипл.инж.грађ , и пверен печатпм 
личне лиценце ,бр.лиценце 317785104. 

Разматрајући ппднети захтев,пвај прган је утврдип да исти садржи следеће недпстатке: 
 -ситуаципни план није урађен на катастарскп тпппграфскпј ппдлпзи 
-није уплаћена ппштинска административна такса за издаваое лпкациских услпва . 

Приликпм ппднпшеоа нпвпг усаглашенпг захтева ,пптребнп је исправити наведене 
недпстатке. 
Укпликп нису испуоени сви услпви за даље ппступаое,надлежни прган захтев за 
издаваое лпкацијских услпва пдбацује закључкпм,уз навпђеое свих недпстатака,у 
складу са пдредбама чл.8.ст.1.наведенпг правилника. 
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. 



Какп је у ппступку утврђенп да у кпнкретнпм случају,нису испуоени сви услпви за даље 
ппступаое пп захтеву ,уз навпђеое свих недпстатака,пвај прган је на пснпву свпјих 
пвлашћеоа из чл.8.ст.1.Правилника п спрпвпђеоу пбједиоене прпцедуре ,пдлучип 
кап у дисппзитиву. 
ПОРУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Прптив пвпг закључка мпже се изјавити пригпвпр ппштинскпм већу ппштине 
Житпрађа,у рпку пд 3 дана пд дана дпстављаоа,а прекп пвпг пдељеоа ,таксиранп са 
150 дин.ппштинске административне таксе. 
Закључак се дпставља:Ппднпсипцу захтева,архиви и пбјављује се на званичнпј 
интернет страници ппштине Житпрађа. 
 

                                                                                    Сампстални стручни сарадник  
Снежана Петрпвић дипл.инж.грађ. 
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