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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 Слађана Младенпвића из Речице  ,  ЈМБГ 
2205976734619  поднетог преко пуномоћника Милана Радпванпвића из Прпкупља, Ул.Јпвана  Дучића, , 
ппднетпм  крпз Централни инфпрмаципни систем , , за издаваое лпкацијских услпва за изградоу 
стамбенпг пбјекта,  на пснпву члана  8. ст 2. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре 
електрпнским путем („Сл. гл. РС“ ., бр. 68/2019)  и чл.101.Закпна п ппштем управнпм ппступку 
(„Сл.гласник  РС“брпј 18/2016) дпнпси: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

ОДБАЦУЈЕ   се захтев  за издаваое лпкацијских услпва  за изградоу стамбенпг пбјекта,инвеститпра Слађана 
Младенпвића из Речице на   к.п. 3382/1 К.О.Житорађа   у Житорађи, кпји је ппднет пд стране пунпмпћника, Милана 
Радпванпвића из Прпкупља, дана 18.11.2021гпд.  
Разлпг пдбациваоа захтева је неусаглашенпст брпја функципналних јединица  пбјекта са класификаципнпм пзнакпм 
пбјекта. 
  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Овпj служби је дана 18. 11.2021гпд. ппднет  захтев инвеститпра Слађана Младенпвића из Речице  за издаваое 
лпкацијских услпва за изградоу стамбенпг   пбјекта  на   к.п. 3382/1 К.О.Житорађа   . Захтев је  ппднет пд стране 
пунпмпћника, Милана Радпванпвића из Прпкупља. 

У Идејном решењу је наведена класификациона ознака  објекта112111 (стамбена зграда са два стана),док је у 

основним подацима о објекту и локацији наведено да се гради објекат са једном функционалном јединицом(један 
стан).  

Уз захтев је приложена следећа документација: 

 Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози 

 Идејно решење 

 Пуномоћје 

Какп је у ппступку утврђенп да у кпнкретнпм случају,нису испуоени  услпви за даље ппступаое пп захтеву , пвај 
прган је на пснпву свпјих пвлашћеоа из чл. 8. ђ. Закпна п планирао и изградои  (,,Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – 
исправка, 64/10 – пдлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-пдлука УС, 50/13-пдлука УС, 98/13-пдлука УС, 132/14,145/15, 
83/18, 31/19 и 37/19,9/20,52/21),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: Прптив пвпг закључка мпже се изјавити пригпвпр ппштинскпм већу 
ппштине Житпрађа,у рпку пд 3 дана пд дана дпстављаоа, прекп пвпг пдељеоа , пднпснп прекп ппртала 
https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ таксирана са 150 дин.ппштинске административне таксе. 
 
Решеое се дпставља: 
Ппднпсипцу захтева,архиви и пбјављује се на званичнпј интернет страници ппштине Житпрађа. 
 
 
                  
                                                                                                                                                            Рукпвпдилац Одељеоа 
           Сампстални саветник 
                                                                                                                                                   Дипл.инж.гра.  Снежана Петрпвић    
 



 


