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Ж и т п р а ђ а 
 

Општинска управа општине Житорађа, Служба за инспекцијске, грађевинско-

комуналне,послове урбанизма  и обједињене процедуре,решавајући по захтеву , Божидара 

Живковића   из Подине,  ЈМБГ 1412953734613 ,а преко  пуномоћника Марије Видић из 

Прокупља, ул. Вука Караџића 57, за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног 

објекта, на пснпву шлана 7.и 8. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре 

електрпнским путем („Сл. гл. РС" ., бр. 68/19), шлана 146.Закпна п ппщтем управнпм ппступку 

(„Сл.гласник РС"брпј 18/2016) дпнпси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Одбацује се захтев за издаваое лпкацијских услпва за изградоу стамбенпг, на кат. парцели бр. 

1551/2 КО Подина  у Подини  ,инвеститпра Божидара Живковића   из Подине кпји је ппднет 

пд стране пунпмпћника Марије Видић  из Прокупља, , збпг недпстатака у идејнпм рещеоу: 

-на ситуаципнпм плану нпвппланирани пбјекат налази се на месту већ ппстпјећег пбјекта ,кпји 

је видљив на кппији плана парцеле. 

Пптребнп је катастру неппкретнпсти ппднети захтев за брисаое старпг пбјекта . 
 
 

Образложење 
 

 

Овпj служби је дана 17. 9.2021гпд. ппднет захтев  од стране пуномоћника Марије Видић из 
Прпкупља, ул. Вука Карачића 57 ,за издаваое лпкацијских услпва за изградоу стамбенпг   

пбјекта, на кат. парцели бр. 1551/2 КО Ппдина  у Ппдини  инвеститпра Бпжидара Живкпвића   
из Ппдине. 
Уз захтев је ппднетп: 
- Идејнп рещеое кпје је урадип „Видић“д.п.п. ,Вука Карачића бр.57 ,Прпкупље ,главни 
прпјектант је Марија Видић диа.,бр.лиценце 300125209.,  
-дпказ п уплати накнаде за услуге централне евиденције пбједиоене прпцедуре  
-ппщтинска административна такса,републишка административна такса 
- пунпмпћје за заступаое. 
-катастарскп тпппграфски план 

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

ппступаое пп захтеву , пвај прган је на пснпву свпјих пвлащћеоа из шл.8.ст.2.Правилника п 

спрпвпђеоу пбједиоене прпцедуре ,пдлушип кап у дисппзитиву. 

 Дпнети закљушак прпизвпдиће правнп дејствп укпликп ппднпсилац захтева у рпку пд 10 дана 

пд дана пријема пвпг закљушка,а најкасније у рпку пд 30дана пд дана пбјављиваоа на 

интернет страници ппщтинске управе Опщтине Житпрађа,не ппднесе усаглащен захтев. 

 

 

 



 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг закљушка мпже се изјавити пригпвпр 

ппщтинскпм већу ппщтине Житпрађа,у рпку пд 3 дана пд дана дпстављаоа 

путем система централне евиденције обједињене процедуре (ЦЕОП) односно преко портала 

https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ таксиранп са 150 дин.ппщтинске административне 

таксе. 
 

Закљушак се дпставља: 

Ппднпсипцу захтева,архиви и пбјављује се на званишнпј интернет страници ппщтине Житпрађа. 
 

                                                                                                                   Рещеое дпнела 
                                                                                                        Сампстални саветник 

                                                                                                  Дипл.инж.гра.  Снежана Петрпвић    


