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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 

ПШ“Тпплички херпји“из Житпрађа,ПИБ 100762759,ппднетпг прекп пунпмпћника Радивпја 
Лазића из Бруса,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 .и29.ст.6. 
Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем 
(„Сл.гл.РС“.,бр.113/15,96/2016),дпнпси 
 

РЕШЕОЕ 
 

Пдбија се,  инвеститпру ПШ“Тпплички херпји“из Житпрађа,захтев за издаваое решеоа п 
пдпбреоу извпђеоа радпва на инвестиципнпм пдржаваоу шкплскпг пбјекта на 
кат.парцели бр.1329 КП Ђакус,збпг неусаглашенпсти ппвршина пбјекта у препису листа 
неппкретнпсти и ппвршине пбјекта у Идејнпм прпјекту на кпме се извпде наведени радпви 
, такпђе је ппгрешнп наведен и брпј кат.парцеле на кпме се налази пбјекат. 
  

ПБРАЗЛПЖЕОЕ 
 

 Општинској управи општине Житорађа, Служби за инспекцијске, грађевинско-

комуналне,послове урбанизма  и обједињене процедуре,инвеститор ОШ“Топлички 

хероји“из Житорађа поднела је усаглашени захтев,преко  пуномоћника  Радивоја Лазића 

из Бруса, преко централног информационог система Агенције за привредне регистре 

РС, захтев евидентиран под бројем ROP-ZRA-8454-ISAWHA-2/2017, за издавање решења 

за извођење радова на инвестиционом одржавању школског објекта на кат.парцели бр.1329 

КО Ђакус . 

Уз захтев је прилпжена следећа дпкументација:,дпказ п уплати  накнаде за услуге 
централне евиденције пбједиоене прпцедуре,пунпмпћје за заступаое,Идејни 
прпјекат (архитектуре ,прпјекат спларне електране,прпјекат машинских 
инсталација.прпјекат дпјаве ппжара,прпјекат видеп надзпра,елабпрат прптивппжарне 
заштите,елабпрат енергетске ефикаснпсти),са главнпм свескпм. 
Закључкпм Пдељеоа за привреду и финансије,службе пбједиоене прпцедуре ,бр. ROP-

ZRA-8454-ISAW-1/2017 , пд 04.4.2017 гпд.,пдбачен је захтев инвеститпра ПШ“Тпплички 

херпји“из Житпрађа, за издаваое решеоа за извпђеое радпва на инвестиципнпм 
пдржаваоу шкплскпг пбјекта на кат.парцели бр.1329 КП Ђакус.  

Чланпм 18.ст.5 Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским 
путем(„Сл.гл.РС“.,бр.113/15)прпписанп је да ппднпсилац захтева мпже самп једнпм 
искпристити правп на ппднпшеое усаглашенпг захтева без пбавезе дпстављаоа 
дпкументације ппднете уз захтев кпји је пдбачен и ппнпвнпг плаћаоа административне 
таксе пднпснп накнаде. 
Ппступајући пп ппднетпм захтеву утврђенп је следеће чиоеничнп стаое:  



Закључкпм је затражена пд инвеститпра правпснажна упптребна дпзвпла за 
предметни пбјекат,инвеститпр је дпставип ппдатак из преписа листа неппкретнпсти 
бр.889,где је пбјекат евидентиран кап пбјекат кпји је изграђен пре ступаоа на снагу 
Закпна п изградои инвестиципних пбјеката , ппвршина пбјекта у препису листа 
неппкретнпсти и ппвршина пбјекта у Идејнпм прпјекту на кпме се извпде наведени радпви 
се разликују,такпђе је ппгрешнп наведен и брпј кат.парцеле на кпме се налази пбјекат. 
Имајући у виду да инвеститпр не испуоава услпве за издаваое решеоа кпјим се пдпбрава 
извпђеое радпва на инвестиципнпм пдржаваоу шкплскпг пбјекта на кат.парцели бр.1329 
КП Ђакус 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                                           


