
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА  

Општинска управа  

Служба за инспекцијске, грађевинско-комуналне, 

послове урбанизма  и обједињене процедуре  

Број предмета: ROP-ZRA-37017-ISAW-1/2018 

Заводни број: 351-2052/18-04 

Датум: 19.12.2018 год.                 

Ж и т о р а ђ а 

 

Општинска управа општине Житорађа, Служба за инспекцијске, грађевинско-комуналне,послове 

урбанизма  и обједињене процедуре,решавајући по  захтеву поднетом путем ЦЕОП система, инвеститора 

„ЛАБАГРО“д.о.о ,ул.Војводе Степе 16,Житорађа, за издавање Решења о одобрењу извођења пејзажних 

радова и прилазних путева –саобраћајница са колским прикључком,на основу члана 145. Закона о планирању 

и изградњи (Сл.гл.РС“број 72/09, 81/09  , 64/2010, 24/11, 121/12,  132/14, 145/14,83/18) и  члана 29 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гл. РС“ ., бр. 113/15, 

96/16,120/17 )доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Одбацује се захтев  број ROP-ZRA-37017-ISAW-1/2018 (у интерној евиденцији бр. 351-2052/18) 

покренут по захтеву, поднетом путем ЦЕОП система, инвеститора „ЛАБАГРО“д.о.о ,ул.Војводе Степе 16, 

за издавање Решења о одобрењу извођења пејзажних радова и прилазних путева –саобраћајница са колским 

прикључком  на кат.парцелама 61/2; 63; 1230; 66; 100; 1220;112 КО Каре,као непотпун . 

Потребно је доставити : 

-доказ о уплати републичке административне таксе за захтев и решење. 

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 

 

 „ЛАБАГРО“д.о.о ,ул.Војводе Степе 16,Житорађа, поднео је захтев путем система за електронско 

подношење пријава ЦЕОП (централна евиденција обједињене процедуре)заведен под бројем, ROP-ZRA-37017-

ISAW-1/2018 (у интерној евиденцији бр. 351-2052/18) преко пуномоћника Тамаре Милановић  из Беграда 

ул.Хаџи Рувимова 5/3, дана 13.12.2018 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 пејзажних радова и прилазних путева –саобраћајница са колским 

прикључком на деловима кат.парцелa 61/2; 63; 1230; 66; 100; 1220;112 КО Каре. 

У складу са Законом о планирању и изградњи (Сл.гл.РС“број 72/09, 81/09  , 64/2010, 24/11, 121/12,  132/14, 

145/14,83/18) и  члана 29 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(„Сл. гл. РС“ ., бр. 113/15, 96/16,120/17 ) утврђено је да поднети захтев не садржи : 

-доказ о уплати републичке административне таксе за захтев и решење, па је 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 
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