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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,решавајући пп захтеву Драгана Милетића из 

Подине, ЈМБГ 2809960734611  ,поднетог преко пуномоћника Бојане Вукадиновић из 

Прокупља, ЈМБГ 0104971738510,ул. Југ Богданова 113 стан 27, за издаваое пдпбреоа за 
изградоу ппмпћнпг пбјекта,  на основу члана  28. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Сл. гл. РС“ ., бр. 68/2019)  и чл.101.Закона о 

општем управном поступку („Сл.гласник  РС“број 18/2016) доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Одбацује се захтев за издаваое пдпбреоа  за  изградоу помоћног објекта- плато за 

постављање пумпе на кат.парцели 1698 КО Самариновац у Самариновцу  ,инвеститпра 
Драгана Милетића из Подине,кпји је ппднет пд стране пунпмпћника, Бојане Вукадиновић, 
из Прокупља, ул. Југ Богданова 113 стан 27,збпг неиспуоенпсти фпрмалних услпва за 
ппступаое пп ппднетпм захтеву. 

Уз захтев није прилпжен дпказ п уплати ппштинске административне таксе. 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Овпј служби је дана 23. 9.2021гпд. ппднет захтев инвеститпра Драгана Милетића из Подине 

за изградоу помоћног објекта- плато за постављање пумпе на кат.парцели 1698 КО 

Самариновац у Самариновцу Захтев је ппднет пд стране пунпмпћника, Бојане Вукадиновић из 

Прокупља , ул. Југ Богданова 113 стан 27. 
 Уз захтев није прилпжен дпказ п уплати ппштинске административне таксе 

Уз захтев је ппднетп : 

-Идејни прпјекат 

-Пунпмпћје 
- дпказ п уплати накнаде за услуге централне евиденције пбједиоене прпцедуре ,републичка  
административна такса. 

Какп је у ппступку утврђенп да у кпнкретнпм случају,нису испуоени сви услпви за даље 

ппступаое пп захтеву , пвај прган је на пснпву свпјих пвлашћеоа Правилника п спрпвпђеоу 

пбједиоене прпцедуре ,пдлучип кап у дисппзитиву. 

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. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор 

општинском већу општине Житорађа,у року од 3 дана од дана достављања, преко овог 

одељења , односно преко портала https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ таксирана са 

150 дин.општинске административне таксе. 

 



Закључак се дпставља: 

Ппднпсипцу захтева,архиви и пбјављује се на званичнпј интернет страници ппштине 

Житпрађа. 
 

 

 

Рукпвпдилац Одељеоа  

Сампстални саветник  
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