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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 инвеститора 

Aнтић Зпрана из Глашинца , ЈМБГ 1805952734638 а преко пунпмпћника Милана Радпванпвића из 
Прпкупља за издаваое пдпбреоа за изградоу ,  на пснпву  члана 28.ст.5. Правилника п ппступку 
спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем („Сл. гл. РС“ ., бр. 68/2019), члана 
146.Закпна п ппштем управнпм ппступку („Сл.гласник  РС“брпј 18/2016) дпнпси, 
 

РЕШЕЊЕ 
 

Одбацује се захтев за издаваое пдпбреоа за изградоу ппмпћнпг пбјекта –пбјекат за смештај 
ппљппривредне механизације и ппљппривредних прпизвпда на кат.парцели број 808/3 КО 

Глашинац  у Глашинцу,инвеститпра Aнтић Зпрана ,кпји је ппднет пд стране пунпмпћника, Милана 
Радпванпвића из Прпкупља дана 04.4.2021гпд. ,из следећих разлпга: 
-Идејни прпјекат није усаглашен са лпкацијским лпкацијским услпвима бр. ROP-ZRA-29252 –LOCH-
2/2020 пд 01.12 2020гпд. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Овоj служби је дана 04. 4.2021год. поднет захтев инвеститора Aнтић Зорана преко  пуномоћника 

Милана Радовановића из Прокупља за издавање одобрења за изградњу помоћног објекта –објекат 

за смештај пољопривредне механизације и пољопривредних производа на кат.парцели број 808/3 

КО Глашинац  у Глашинцу . 

Служба за инспекцијске, грађевинскп-кпмуналне,ппслпве урбанизма  и пбједиоене 
прпцедуре разматрајући ппднети захтев утврдила је да: 
- Идејни прпјекат није усаглашен са лпкацијским лпкацијским услпвима бр. ROP-ZRA-29252 –LOCH-
2/2020 пд 01.12 2020гпд.Брутп развијена грађевинска ппвршина ппмпћнпг пбјекта у лпкацијским 
услпвима је П=200м2 у идејнпм прпјекту кпји је ппднет за издаваое пдпбреоа за изградоу брутп 
развијена грађевинска ппвршина ппмпћнпг пбјекта  је П= 195м2. 
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 из чл. 28. ст.5. Правилника п 
спрпвпђеоу пбједиоене прпцедуре(„Сл. гл. РС“ ., бр. 68/2019),  ,пдлучип кап у дисппзитиву. 
 
Дпнетп решеое прпизвпдиће правнп дејствп  укпликп ппднпсилац захтева у рпку пд 10 дана 
пд дана пријема пвпг решеоа,а најкасније у рпку пд 30дана пд дана пбјављиваоа на 
интернет страници ппштинске управе Општине Житпрађа,не ппднесе усаглашен захтев. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг решеоа мпже се изјавити пригпвпр 
ппштинскпм већу ппштине 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.ппштинске административне 
таксе. 
 
Решеое се дпставља: 
Ппднпсипцу захтева,архиви и пбјављује се на званичнпј интернет страници ппштине 
Житпрађа. 
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