
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЖИТОРАЂА 
Општинска управа 
Служба за обједињену процедуру 
Број:ROP-ZRA-23864-ISAW-1/2017 
Заводни број: 351-944 
Датум: 11.8.2017 год. 
Ж и т о р а ђ а 
 
Oпштинска управа Општине Житорађа, Одељење за привреду и финансије, Служба за инспекцијске, грађевинско-
комуналне, послове урбанизма  и обједињене процедуре, решавајући по захтеву инвеститора Општине 
Житорађа,ул.Топлички хероји 53, за издавање решења о одобрењу извођења радова, а на основу члана 8ђ,145. 
Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”) бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) ,и члана 29.став.5 
Правилника о поступку спровођења  обједињене процедуре („Службени гласник РС“бр.22/15)  ,доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Одбацује се захтев  број ROP-ZRA-23864-ISAW-1/2017 (у интерној евиденцији бр. 351-944)покренут 
по захтеву, Општине Житорађа,ул.Топлички хероји 53,преко пуномоћника Драгана Перића  дипл.инж.грађ. из 
Ниша  ул.Булевар Немањића 27/11, за издавање решења о одобрењу извођења радова на ојачању коловозне 
конструкције улица у селу Бадњевац  на кат.парцелама 2616,3665 КО Бадњевац,због неиспуњења формалних 
услова. 
Овај закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема 
овог закључка,а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници општинске 
управе Општине Житорађа,не поднесе усаглашен захтев. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 Општина  Житорађа,ул.Топлички хероји 53, поднела је захтев заведен под бројем, ROP-ZRA-23864-ISAW-
1/2017 преко пуномоћника Драгана Перића  дипл.инж.грађ. из Ниша,дана 08.8.2017 год., општинској  управи 
Општине Житорађа,Одељењу за привреду и финансије, Служби за инспекцијске, грађевинско-комуналне, послове 
урбанизма  и обједињене процедуре, за издавање решења о одобрењу извођења на ојачању коловозне 
конструкције ,улица у селу Бадњевац. 
У складу са чланом 8ђ Закона о планирању и изградњи  и чл.29.ст.5. Правилника о поступку спровођења  
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“бр.113/15) утврђено је да поднети захтев не 
садржи све прописане податке,и то: 
-Идејни пројекат поднет уз захтев не сдржи прописане податке:ситуациони план трасе саобраћајнице није урађен 
на катастарско топографској подлози,у општим подацима о објекту и локацији у називу просторног односно 
урбанистичког плана стоји ПГР а треба Просторни план; Одлука о одређивању главног пројектанта није 
потписана. На основу члана 18.Правилника одлучено је као у диспозитиву закључка.  
Донети закључак производиће правно дејство  уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема 
овог закључка,а најкасније у року од 30дана од дана објављивања на интернет страници општинске управе 
Општине Житорађа,не поднесе усаглашен захтев. 
ПОРУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог закључка може се изјавити приговор општинском већу општине Житорађа,у року од 3 дана од дана 
достављања,а преко овог одељења ,таксирано са 150 дин.општинске административне таксе. 
               
 

                 Самостални стручни сарадник            
                                        Дипл.инг.грађ.Снежана Петровић 

 
                                                                                                            



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЖИТОРАЂА 
Општинска управа 
Служба за обједињену процедуру 
Број:ROP-ZRA-23838-ISAW-1/2017 
Заводни број: 351-939 
Датум: 11.8.2017 год. 
Ж и т о р а ђ а 
 
Oпштинска управа Општине Житорађа, Одељење за привреду и финансије, Служба за инспекцијске, грађевинско-
комуналне, послове урбанизма  и обједињене процедуре, решавајући по захтеву инвеститора Општине 
Житорађа,ул.Топлички хероји 53, за издавање решења о одобрењу извођења радова, а на основу члана 8ђ,145. 
Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”) бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) ,и члана 29.став.5 
Правилника о поступку спровођења  обједињене процедуре („Службени гласник РС“бр.22/15)  ,доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Одбацује се захтев  број ROP-ZRA-23838-ISAW-1/2017 (у интерној евиденцији бр. 351-939)покренут 
по захтеву, Општине Житорађа,ул.Топлички хероји 53,преко пуномоћника Драгана Перића  дипл.инж.грађ. из 
Ниша  ул.Булевар Немањића 27/11, за издавање решења о одобрењу извођења радова на ојачању коловозне 
конструкције улица у селу Држановац  на кат.парцелама 1501,1642,1366,1379,1015,1636 КО Држановац,због 
неиспуњења формалних услова. 
Овај закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема 
овог закључка,а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници општинске 
управе Општине Житорађа,не поднесе усаглашен захтев. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 Општина  Житорађа,ул.Топлички хероји 53, поднела је захтев заведен под бројем, ROP-ZRA-23838-ISAW-
1/2017 преко пуномоћника Драгана Перића  дипл.инж.грађ. из Ниша,дана 08.8.2017 год., општинској  управи 
Општине Житорађа,Одељењу за привреду и финансије, Служби за инспекцијске, грађевинско-комуналне, послове 
урбанизма  и обједињене процедуре, за издавање решења о одобрењу извођења на ојачању коловозне 
конструкције ,улица у селу Држановац. 
У складу са чланом 8ђ Закона о планирању и изградњи  и чл.29.ст.5. Правилника о поступку спровођења  
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“бр.113/15) утврђено је да поднети захтев не 
садржи све прописане податке,и то: 
-Идејни пројекат поднет уз захтев не сдржи прописане податке:ситуациони план трасе саобраћајнице није урађен 
на катастарско топографској подлози,у општим подацима о објекту и локацији у називу просторног односно 
урбанистичког плана стоји ПГР а треба Просторни план; Одлука о одређивању главног пројектанта није 
потписана. На основу члана 18.Правилника одлучено је као у диспозитиву закључка.  
Донети закључак производиће правно дејство  уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема 
овог закључка,а најкасније у року од 30дана од дана објављивања на интернет страници општинске управе 
Општине Житорађа,не поднесе усаглашен захтев. 
ПОРУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог закључка може се изјавити приговор општинском већу општине Житорађа,у року од 3 дана од дана 
достављања,а преко овог одељења ,таксирано са 150 дин.општинске административне таксе. 
               
 

                 Самостални стручни сарадник            
                                        Дипл.инг.грађ.Снежана Петровић 

 
                                                                                                            



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЖИТОРАЂА 
Општинска управа 
Служба за обједињену процедуру 
Број:ROP-ZRA-23847-ISAW-1/2017 
Заводни број: 351-941 
Датум: 11.8.2017 год. 
Ж и т о р а ђ а 
 
Oпштинска управа Општине Житорађа, Одељење за привреду и финансије, Служба за инспекцијске, грађевинско-
комуналне, послове урбанизма  и обједињене процедуре, решавајући по захтеву инвеститора Општине 
Житорађа,ул.Топлички хероји 53, за издавање решења о одобрењу извођења радова, а на основу члана 8ђ,145. 
Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”) бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) ,и члана 29.став.5 
Правилника о поступку спровођења  обједињене процедуре („Службени гласник РС“бр.22/15)  ,доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Одбацује се захтев  број ROP-ZRA-23847-ISAW-1/2017 (у интерној евиденцији бр. 351-941)покренут 
по захтеву, Општине Житорађа,ул.Топлички хероји 53,преко пуномоћника Драгана Перића  дипл.инж.грађ. из 
Ниша  ул.Булевар Немањића 27/11, за издавање решења о одобрењу извођења радова на ојачању коловозне 
конструкције улица у селу Извор,Глашинац  на кат.парцелама 881,1374,1378 КО Извор,Глашинац,због 
неиспуњења формалних услова. 
Овај закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема 
овог закључка,а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници општинске 
управе Општине Житорађа,не поднесе усаглашен захтев. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 Општина  Житорађа,ул.Топлички хероји 53, поднела је захтев заведен под бројем, ROP-ZRA-23847-ISAW-
1/2017 преко пуномоћника Драгана Перића  дипл.инж.грађ. из Ниша,дана 08.8.2017 год., општинској  управи 
Општине Житорађа,Одељењу за привреду и финансије, Служби за инспекцијске, грађевинско-комуналне, послове 
урбанизма  и обједињене процедуре, за издавање решења о одобрењу извођења на ојачању коловозне 
конструкције ,улица у селу Извор,Глашинац. 
У складу са чланом 8ђ Закона о планирању и изградњи  и чл.29.ст.5. Правилника о поступку спровођења  
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“бр.113/15) утврђено је да поднети захтев не 
садржи све прописане податке,и то: 
-Идејни пројекат поднет уз захтев не сдржи прописане податке:ситуациони план трасе саобраћајнице није урађен 
на катастарско топографској подлози,у општим подацима о објекту и локацији у називу просторног односно 
урбанистичког плана стоји ПГР а треба Просторни план; Одлука о одређивању главног пројектанта није 
потписана. На основу члана 18.Правилника одлучено је као у диспозитиву закључка.  
Донети закључак производиће правно дејство  уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема 
овог закључка,а најкасније у року од 30дана од дана објављивања на интернет страници општинске управе 
Општине Житорађа,не поднесе усаглашен захтев. 
ПОРУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог закључка може се изјавити приговор општинском већу општине Житорађа,у року од 3 дана од дана 
достављања,а преко овог одељења ,таксирано са 150 дин.општинске административне таксе. 
               
 

                 Самостални стручни сарадник            
                                        Дипл.инг.грађ.Снежана Петровић 

 
                                                                                                            



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЖИТОРАЂА 
Општинска управа 
Служба за обједињену процедуру 
Број:ROP-ZRA-23849-ISAW-1/2017 
Заводни број: 351-942 
Датум: 11.8.2017 год. 
Ж и т о р а ђ а 
 
Oпштинска управа Општине Житорађа, Одељење за привреду и финансије, Служба за инспекцијске, грађевинско-
комуналне, послове урбанизма  и обједињене процедуре, решавајући по захтеву инвеститора Општине 
Житорађа,ул.Топлички хероји 53, за издавање решења о одобрењу извођења радова, а на основу члана 8ђ,145. 
Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”) бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) ,и члана 29.став.5 
Правилника о поступку спровођења  обједињене процедуре („Службени гласник РС“бр.22/15)  ,доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Одбацује се захтев  број ROP-ZRA-23849-ISAW-1/2017 (у интерној евиденцији бр. 351-942)покренут 
по захтеву, Општине Житорађа,ул.Топлички хероји 53,преко пуномоћника Драгана Перића  дипл.инж.грађ. из 
Ниша  ул.Булевар Немањића 27/11, за издавање решења о одобрењу извођења радова на ојачању коловозне 
конструкције улицe Хајдук Вељкове у Житорађи  на кат.парцели 8920/1 КО Житорађа,због неиспуњења 
формалних услова. 
Овај закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема 
овог закључка,а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници општинске 
управе Општине Житорађа,не поднесе усаглашен захтев. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 Општина  Житорађа,ул.Топлички хероји 53, поднела је захтев заведен под бројем, ROP-ZRA-23849-ISAW-
1/2017 преко пуномоћника Драгана Перића  дипл.инж.грађ. из Ниша,дана 08.8.2017 год., општинској  управи 
Општине Житорађа,Одељењу за привреду и финансије, Служби за инспекцијске, грађевинско-комуналне, послове 
урбанизма  и обједињене процедуре, за издавање решења о одобрењу извођења на ојачању коловозне 
конструкције ,улице Хајдук Вељкове у Житорађи.  
У складу са чланом 8ђ Закона о планирању и изградњи  и чл.29.ст.5. Правилника о поступку спровођења  
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“бр.113/15) утврђено је да поднети захтев не 
садржи све прописане податке,и то: 
-Идејни пројекат поднет уз захтев не сдржи прописане податке:ситуациони план трасе саобраћајнице није урађен 
на катастарско топографској подлози, Одлука о одређивању главног пројектанта није потписана. На основу члана 
18.Правилника одлучено је као у диспозитиву закључка.  
Донети закључак производиће правно дејство  уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема 
овог закључка,а најкасније у року од 30дана од дана објављивања на интернет страници општинске управе 
Општине Житорађа,не поднесе усаглашен захтев. 
ПОРУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог закључка може се изјавити приговор општинском већу општине Житорађа,у року од 3 дана од дана 
достављања,а преко овог одељења ,таксирано са 150 дин.општинске административне таксе. 
               
 

                 Самостални стручни сарадник            
                                        Дипл.инг.грађ.Снежана Петровић 

 
                                                                                                            
 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЖИТОРАЂА 
Општинска управа 
Служба за обједињену процедуру 
Број:ROP-ZRA-23842-ISAW-1/2017 
Заводни број: 351-940 
Датум: 11.8.2017 год. 
Ж и т о р а ђ а 
 
Oпштинска управа Општине Житорађа, Одељење за привреду и финансије, Служба за инспекцијске, грађевинско-
комуналне, послове урбанизма  и обједињене процедуре, решавајући по захтеву инвеститора Општине 
Житорађа,ул.Топлички хероји 53, за издавање решења о одобрењу извођења радова, а на основу члана 8ђ,145. 
Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”) бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) ,и члана 29.став.5 
Правилника о поступку спровођења  обједињене процедуре („Службени гласник РС“бр.22/15)  ,доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Одбацује се захтев  број ROP-ZRA-23842-ISAW-1/2017 (у интерној евиденцији бр. 351-940)покренут 
по захтеву, Општине Житорађа,ул.Топлички хероји 53,преко пуномоћника Драгана Перића  дипл.инж.грађ. из 
Ниша  ул.Булевар Немањића 27/11, за издавање решења о одобрењу извођења радова на ојачању коловозне 
конструкције улица у селу Jасеница на кат.парцелама 3572,3574,3577 КО Јасеница,због неиспуњења формалних 
услова. 
Овај закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема 
овог закључка,а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници општинске 
управе Општине Житорађа,не поднесе усаглашен захтев. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 Општина  Житорађа,ул.Топлички хероји 53, поднела је захтев заведен под бројем, ROP-ZRA-23842-ISAW-
1/2017 преко пуномоћника Драгана Перића  дипл.инж.грађ. из Ниша,дана 08.8.2017 год., општинској  управи 
Општине Житорађа,Одељењу за привреду и финансије, Служби за инспекцијске, грађевинско-комуналне, послове 
урбанизма  и обједињене процедуре, за издавање решења о одобрењу извођења на ојачању коловозне 
конструкције ,улица у селу Јасеница. 
У складу са чланом 8ђ Закона о планирању и изградњи  и чл.29.ст.5. Правилника о поступку спровођења  
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“бр.113/15) утврђено је да поднети захтев не 
садржи све прописане податке,и то: 
-Идејни пројекат поднет уз захтев не сдржи прописане податке:ситуациони план трасе саобраћајнице није урађен 
на катастарско топографској подлози,у општим подацима о објекту и локацији у називу просторног односно 
урбанистичког плана стоји ПГР а треба Просторни план; Одлука о одређивању главног пројектанта није 
потписана. На основу члана 18.Правилника одлучено је као у диспозитиву закључка.  
Донети закључак производиће правно дејство  уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема 
овог закључка,а најкасније у року од 30дана од дана објављивања на интернет страници општинске управе 
Општине Житорађа,не поднесе усаглашен захтев. 
ПОРУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог закључка може се изјавити приговор општинском већу општине Житорађа,у року од 3 дана од дана 
достављања,а преко овог одељења ,таксирано са 150 дин.општинске административне таксе. 
               
 

                 Самостални стручни сарадник            
                                        Дипл.инг.грађ.Снежана Петровић 

 
                                                                                                            



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЖИТОРАЂА 
Општинска управа 
Служба за обједињену процедуру 
Број:ROP-ZRA-23825-ISAW-1/2017 
Заводни број: 351-934 
Датум: 11.8.2017 год. 
Ж и т о р а ђ а 
 
Oпштинска управа Општине Житорађа, Одељење за привреду и финансије, Служба за инспекцијске, грађевинско-
комуналне, послове урбанизма  и обједињене процедуре, решавајући по захтеву инвеститора Општине 
Житорађа,ул.Топлички хероји 53, за издавање решења о одобрењу извођења радова, а на основу члана 8ђ,145. 
Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”) бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) ,и члана 29.став.5 
Правилника о поступку спровођења  обједињене процедуре („Службени гласник РС“бр.22/15)  ,доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Одбацује се захтев  број ROP-ZRA-23825-ISAW-1/2017 (у интерној евиденцији бр. 351-934)покренут 
по захтеву, Општине Житорађа,ул.Топлички хероји 53,преко пуномоћника Драгана Перића  дипл.инж.грађ. из 
Ниша  ул.Булевар Немањића 27/11, за издавање решења о одобрењу извођења радова на ојачању коловозне 
конструкције улица у селу  Лукомир  на кат.парцелама 1093,1372,4392,4393 КО Лукомир,због неиспуњења 
формалних услова. 
Овај закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема 
овог закључка,а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници општинске 
управе Општине Житорађа,не поднесе усаглашен захтев. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 Општина  Житорађа,ул.Топлички хероји 53, поднела је захтев заведен под бројем, ROP-ZRA-23825-ISAW-
1/2017 преко пуномоћника Драгана Перића  дипл.инж.грађ. из Ниша,дана 08.8.2017 год., општинској  управи 
Општине Житорађа,Одељењу за привреду и финансије, Служби за инспекцијске, грађевинско-комуналне, послове 
урбанизма  и обједињене процедуре, за издавање решења о одобрењу извођења на ојачању коловозне 
конструкције ,улица у селу Лукомир. 
У складу са чланом 8ђ Закона о планирању и изградњи  и чл.29.ст.5. Правилника о поступку спровођења  
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“бр.113/15) утврђено је да поднети захтев не 
садржи све прописане податке,и то: 
-Идејни пројекат поднет уз захтев не сдржи прописане податке:ситуациони план трасе саобраћајнице није урађен 
на катастарско топографској подлози,у општим подацима о објекту и локацији у називу просторног односно 
урбанистичког плана стоји ПГР а треба Просторни план; Одлука о одређивању главног пројектанта није 
потписана. На основу члана 18.Правилника одлучено је као у диспозитиву закључка.  
Донети закључак производиће правно дејство  уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема 
овог закључка,а најкасније у року од 30дана од дана објављивања на интернет страници општинске управе 
Општине Житорађа,не поднесе усаглашен захтев. 
ПОРУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог закључка може се изјавити приговор општинском већу општине Житорађа,у року од 3 дана од дана 
достављања,а преко овог одељења ,таксирано са 150 дин.општинске административне таксе. 
               
 

                 Самостални стручни сарадник            
                                        Дипл.инг.грађ.Снежана Петровић 

 
                                                                                                            



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЖИТОРАЂА 
Општинска управа 
Служба за обједињену процедуру 
Број:ROP-ZRA-23831-ISAW-1/2017 
Заводни број: 351-938 
Датум: 11.8.2017 год. 
Ж и т о р а ђ а 
 
Oпштинска управа Општине Житорађа, Одељење за привреду и финансије, Служба за инспекцијске, грађевинско-
комуналне, послове урбанизма  и обједињене процедуре, решавајући по захтеву инвеститора Општине 
Житорађа,ул.Топлички хероји 53, за издавање решења о одобрењу извођења радова, а на основу члана 8ђ,145. 
Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”) бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) ,и члана 29.став.5 
Правилника о поступку спровођења  обједињене процедуре („Службени гласник РС“бр.22/15)  ,доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Одбацује се захтев  број ROP-ZRA-23831-ISAW-1/2017 (у интерној евиденцији бр. 351-938)покренут 
по захтеву, Општине Житорађа,ул.Топлички хероји 53,преко пуномоћника Драгана Перића  дипл.инж.грађ. из 
Ниша  ул.Булевар Немањића 27/11, за издавање решења о одобрењу извођења радова на ојачању коловозне 
конструкције тротоара улице Николе Тесле   у Житорађи на кат.парцели 3227 КО Житорађа,због неиспуњења 
формалних услова. 
Овај закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема 
овог закључка,а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници општинске 
управе Општине Житорађа,не поднесе усаглашен захтев. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 Општина  Житорађа,ул.Топлички хероји 53, поднела је захтев заведен под бројем, ROP-ZRA-23831-ISAW-
1/2017 преко пуномоћника Драгана Перића  дипл.инж.грађ. из Ниша,дана 08.8.2017 год., општинској  управи 
Општине Житорађа,Одељењу за привреду и финансије, Служби за инспекцијске, грађевинско-комуналне, послове 
урбанизма  и обједињене процедуре, за издавање решења о одобрењу извођења на ојачању коловозне 
конструкције ,тротоара улице Никола Тесла у Житорађа.  
У складу са чланом 8ђ Закона о планирању и изградњи  и чл.29.ст.5. Правилника о поступку спровођења  
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“бр.113/15) утврђено је да поднети захтев не 
садржи све прописане податке,и то: 
-Идејни пројекат поднет уз захтев не сдржи прописане податке:ситуациони план трасе саобраћајнице није урађен 
на катастарско топографској подлози,;Цео  Идејни пројекат није потписан.. На основу члана 18.Правилника 
одлучено је као у диспозитиву закључка.  
Донети закључак производиће правно дејство  уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема 
овог закључка,а најкасније у року од 30дана од дана објављивања на интернет страници општинске управе 
Општине Житорађа,не поднесе усаглашен захтев. 
ПОРУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог закључка може се изјавити приговор општинском већу општине Житорађа,у року од 3 дана од дана 
достављања,а преко овог одељења ,таксирано са 150 дин.општинске административне таксе. 
               
 

                 Самостални стручни сарадник            
                                        Дипл.инг.грађ.Снежана Петровић 

 
                                                                                                            
 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЖИТОРАЂА 
Општинска управа 
Служба за обједињену процедуру 
Број:ROP-ZRA-23878-ISAW-1/2017 
Заводни број: 351-945 
Датум: 11.8.2017 год. 
Ж и т о р а ђ а 
 
Oпштинска управа Општине Житорађа, Одељење за привреду и финансије, Служба за инспекцијске, грађевинско-
комуналне, послове урбанизма  и обједињене процедуре, решавајући по захтеву инвеститора Општине 
Житорађа,ул.Топлички хероји 53, за издавање решења о одобрењу извођења радова, а на основу члана 8ђ,145. 
Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”) бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) ,и члана 29.став.5 
Правилника о поступку спровођења  обједињене процедуре („Службени гласник РС“бр.22/15)  ,доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Одбацује се захтев  број ROP-ZRA-23878-ISAW-1/2017 (у интерној евиденцији бр. 351-945)покренут 
по захтеву, Општине Житорађа,ул.Топлички хероји 53,преко пуномоћника Драгана Перића  дипл.инж.грађ. из 
Ниша  ул.Булевар Немањића 27/11, за издавање решења о одобрењу извођења радова на ојачању коловозне 
конструкције улица у селу Подина  на кат.парцелама 2842,2844 КО Подина,због неиспуњења формалних услова. 
Овај закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема 
овог закључка,а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници општинске 
управе Општине Житорађа,не поднесе усаглашен захтев. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 Општина  Житорађа,ул.Топлички хероји 53, поднела је захтев заведен под бројем, ROP-ZRA-23878-ISAW-
1/2017 преко пуномоћника Драгана Перића  дипл.инж.грађ. из Ниша,дана 08.8.2017 год., општинској  управи 
Општине Житорађа,Одељењу за привреду и финансије, Служби за инспекцијске, грађевинско-комуналне, послове 
урбанизма  и обједињене процедуре, за издавање решења о одобрењу извођења на ојачању коловозне 
конструкције ,улица у селу Подина 
У складу са чланом 8ђ Закона о планирању и изградњи  и чл.29.ст.5. Правилника о поступку спровођења  
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“бр.113/15) утврђено је да поднети захтев не 
садржи све прописане податке,и то: 
-Идејни пројекат поднет уз захтев не сдржи прописане податке:ситуациони план трасе саобраћајнице није урађен 
на катастарско топографској подлози,у општим подацима о објекту и локацији у називу просторног односно 
урбанистичког плана стоји ПГР а треба Просторни план; Одлука о одређивању главног пројектанта није 
потписана. На основу члана 18.Правилника одлучено је као у диспозитиву закључка.  
Донети закључак производиће правно дејство  уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема 
овог закључка,а најкасније у року од 30дана од дана објављивања на интернет страници општинске управе 
Општине Житорађа,не поднесе усаглашен захтев. 
ПОРУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог закључка може се изјавити приговор општинском већу општине Житорађа,у року од 3 дана од дана 
достављања,а преко овог одељења ,таксирано са 150 дин.општинске административне таксе. 
               
 

                 Самостални стручни сарадник            
                                        Дипл.инг.грађ.Снежана Петровић 

 
                                                                                                            
 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЖИТОРАЂА 
Општинска управа 
Служба за обједињену процедуру 
Број:ROP-ZRA-23885-ISAW-1/2017 
Заводни број: 351-946 
Датум: 11.8.2017 год. 
Ж и т о р а ђ а 
 
Oпштинска управа Општине Житорађа, Одељење за привреду и финансије, Служба за инспекцијске, грађевинско-
комуналне, послове урбанизма  и обједињене процедуре, решавајући по захтеву инвеститора Општине 
Житорађа,ул.Топлички хероји 53, за издавање решења о одобрењу извођења радова, а на основу члана 8ђ,145. 
Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”) бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) ,и члана 29.став.5 
Правилника о поступку спровођења  обједињене процедуре („Службени гласник РС“бр.22/15)  ,доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Одбацује се захтев  број ROP-ZRA-23885-ISAW-1/2017 (у интерној евиденцији бр. 351-946)покренут 
по захтеву, Општине Житорађа,ул.Топлички хероји 53,преко пуномоћника Драгана Перића  дипл.инж.грађ. из 
Ниша  ул.Булевар Немањића 27/11, за издавање решења о одобрењу извођења радова на ојачању коловозне 
конструкције улица у селу Речица на кат.парцелама 1277,1332,3872 КО Речица,због неиспуњења формалних 
услова. 
Овај закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема 
овог закључка,а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници општинске 
управе Општине Житорађа,не поднесе усаглашен захтев. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 Општина  Житорађа,ул.Топлички хероји 53, поднела је захтев заведен под бројем, ROP-ZRA-23885-ISAW-
1/2017 преко пуномоћника Драгана Перића  дипл.инж.грађ. из Ниша,дана 08.8.2017 год., општинској  управи 
Општине Житорађа,Одељењу за привреду и финансије, Служби за инспекцијске, грађевинско-комуналне, послове 
урбанизма  и обједињене процедуре, за издавање решења о одобрењу извођења на ојачању коловозне 
конструкције ,улица у селу Речица. 
У складу са чланом 8ђ Закона о планирању и изградњи  и чл.29.ст.5. Правилника о поступку спровођења  
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“бр.113/15) утврђено је да поднети захтев не 
садржи све прописане податке,и то: 
-Идејни пројекат поднет уз захтев не сдржи прописане податке:ситуациони план трасе саобраћајнице није урађен 
на катастарско топографској подлози,у општим подацима о објекту и локацији у називу просторног односно 
урбанистичког плана стоји ПГР а треба Просторни план; Одлука о одређивању главног пројектанта није 
потписана. На основу члана 18.Правилника одлучено је као у диспозитиву закључка.  
Донети закључак производиће правно дејство  уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема 
овог закључка,а најкасније у року од 30дана од дана објављивања на интернет страници општинске управе 
Општине Житорађа,не поднесе усаглашен захтев. 
ПОРУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог закључка може се изјавити приговор општинском већу општине Житорађа,у року од 3 дана од дана 
достављања,а преко овог одељења ,таксирано са 150 дин.општинске административне таксе. 
               
 

                 Самостални стручни сарадник            
                                        Дипл.инг.грађ.Снежана Петровић 

 
                                                                                                            



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЖИТОРАЂА 
Општинска управа 
Служба за обједињену процедуру 
Број:ROP-ZRA-23851-ISAW-1/2017 
Заводни број: 351-943 
Датум: 11.8.2017 год. 
Ж и т о р а ђ а 
 
Oпштинска управа Општине Житорађа, Одељење за привреду и финансије, Служба за инспекцијске, грађевинско-
комуналне, послове урбанизма  и обједињене процедуре, решавајући по захтеву инвеститора Општине 
Житорађа,ул.Топлички хероји 53, за издавање решења о одобрењу извођења радова, а на основу члана 8ђ,145. 
Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”) бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) ,и члана 29.став.5 
Правилника о поступку спровођења  обједињене процедуре („Службени гласник РС“бр.22/15)  ,доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Одбацује се захтев  број ROP-ZRA-23851-ISAW-1/2017 (у интерној евиденцији бр. 351-943)покренут 
по захтеву, Општине Житорађа,ул.Топлички хероји 53,преко пуномоћника Драгана Перића  дипл.инж.грађ. из 
Ниша  ул.Булевар Немањића 27/11, за издавање решења о одобрењу извођења радова на ојачању коловозне 
конструкције улица у селу Вољчинац  на кат.парцелама 3202,3184,3204,3198 КО Вољчинац,због неиспуњења 
формалних услова. 
Овај закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема 
овог закључка,а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници општинске 
управе Општине Житорађа,не поднесе усаглашен захтев. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 Општина  Житорађа,ул.Топлички хероји 53, поднела је захтев заведен под бројем, ROP-ZRA-23851-ISAW-
1/2017 преко пуномоћника Драгана Перића  дипл.инж.грађ. из Ниша,дана 08.8.2017 год., општинској  управи 
Општине Житорађа,Одељењу за привреду и финансије, Служби за инспекцијске, грађевинско-комуналне, послове 
урбанизма  и обједињене процедуре, за издавање решења о одобрењу извођења на ојачању коловозне 
конструкције ,улица у селу Вољчинац. 
У складу са чланом 8ђ Закона о планирању и изградњи  и чл.29.ст.5. Правилника о поступку спровођења  
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“бр.113/15) утврђено је да поднети захтев не 
садржи све прописане податке,и то: 
-Идејни пројекат поднет уз захтев не сдржи прописане податке:ситуациони план трасе саобраћајнице није урађен 
на катастарско топографској подлози,у општим подацима о објекту и локацији у називу просторног односно 
урбанистичког плана стоји ПГР а треба Просторни план; Одлука о одређивању главног пројектанта није 
потписана. На основу члана 18.Правилника одлучено је као у диспозитиву закључка.  
Донети закључак производиће правно дејство  уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема 
овог закључка,а најкасније у року од 30дана од дана објављивања на интернет страници општинске управе 
Општине Житорађа,не поднесе усаглашен захтев. 
ПОРУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог закључка може се изјавити приговор општинском већу општине Житорађа,у року од 3 дана од дана 
достављања,а преко овог одељења ,таксирано са 150 дин.општинске административне таксе. 
               
 

                 Самостални стручни сарадник            
                                        Дипл.инг.грађ.Снежана Петровић 

 
                                                                                                            


