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Ж и т п р а ђ а 
 
Ппштинска управа ппштине Житпрађа,Пдељеое за привреду и финансије,Служба 
пбједиоене прпцедуре,решавајући пп  захтеву Ђпрђа Миладинпвића ЈМБГ 1706973734613  
из Житпрађа,ул.Впјвпде Мишића 6/7, за издаваое грађевинске дпзвпле за изградоу 
индивидуалнпг стамбенпг пбјекта,на пснпву члана 8ђ,члана 134 став. 2,члана 135 и члана 
136  Закпна п планираоу и изградои („Сл.гл.РС“брпј 72/09, 81/09  , 64/2010, 24/11, 121/12,  
132/14, 145/14),члана 22 Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре 
електрпнским путем („Сл. гл. РС“ ., бр. 113/15 ),члана 192. Закпна п ппштем управнпм 
ппступку(„Сл. лист СРЈ“,брпј 33/97 и 31/2001 и „Сл.гласник РС“брпј 30/2010, члана 217 
Закпна п ппштем управнпм ппступку(„Сл.гласник РС“брпј 18/2016),дпнпси 
 

РЕШЕОЕ П ГРАЂЕВИНСКПЈ ДПЗВПЛИ 
 

Издаје се инвеститпру Ђпрђу Миладинпвићу, ЈМБГ 1706973734613,из Житпрађа,ул.Впјвпде 
Мишића 6/7,грађевинска дпзвпла за изградоу ппрпдичнпг-стамбенпг пбјекта ,категприје 
А,класификаципнпг брпја 111011,(неправилнпг пблика у  пкв.габарита 11,8x11,62м) ,укупне 
брутп развијене грађевинске ппвршине надземнп 128,18м2 ,укупне брутп изграђене 
ппвршине 159,63 м2  (ппдрум +приземље),укупна нетп ппвршина 128,17м;  брутп 
ппвршина ппдрума 31,45 м, нетп ппвршина ппдрума 25,46м; спратнпст  пбјекта је П0+П  
(ппдрум+приземље); висина пбјекта је 6, 31м, пбјекат ће се  градити на кат.парцелама 
брпј, 3405/1 и 3405/2 КП Житпрађа у Житпрађи. 
 
Предрачунска вреднпст пбјекта према прпјекту за грађевинску дпзвплу изнпси: 
4.800.000,00динара. 
Саставни деп пвпг решеоа су: 
- лпкацијски услпви брпј ROP-ZRA-10702-LOCH-2/2016 пд 6.6.2016гпд. 
- Извпд из прпјекта за грађевинску дпзвплу брпј Г-89/07-16 пд 5.7.2016гпд 
-Прпјекат  за грађевинску дпзвплу брпј Г-89/07-16  пд 5.7.2016гпд са извршенпм техничкпм 
кпнтрплпм. 
-Елабпрат енергетске ефикаснпсти бр.44/16 пд 6.2016гпд. 
ПГД-прпјекат за грађевинску дпзвплу се састпји пд: 
0-Главна свеска  прпјекта за грађевинску дпзвплу брпј техн.дпкументације Г-89/07-16  пд 
5.7.2016гпд.,израђен пд стране :Бирп „АБ Прпјект“Блаце,ул.Светпг Саве 4/1,пдгпвпрнп 
лице Ђпрђевић Бранислав дипл.инж.грађ.,главни прпјектант Ђпрђевић Бранислав 
дипл.инж.грађ.,бр.лиценце 317638303 
1.Прпјекат архитектуре прпјекта за грађевинску дпзвплу, брпј техн.дпкументације Г-89/07-
16  пд 5.7.2016гпд.,израђен пд стране :Бирп „АБ Прпјект“Блаце,ул.Светпг Саве 4/1, 
пдгпвпрнп лице Ђпрђевић Бранислав дипл.инж.грађ.,главни прпјектант Ђпрђевић 
Бранислав дипл.инж.грађ.,бр.лиценце 317638303 
Техничку кпнтрплу прпјекта за грађевинску дпзвплу извршип је Бирп за прпјектпваое и 
изградоу“Ђпрђевић“ из Ниша, пдгпвпрнп лице Александар Ђпрђевић,директпр, 



Пдгпвпрни вршипц техничке кпнтрпле  за прпјекат архитектуре је Александар Ђпрђевић 
дипл.инж.грађ.,бр.лиценце310N93915. 
Уз прпјекат за грађевинску дпзвплу прилпжен је : 
Елабпрат енергетске ефикаснпсти :Брпј техничке дпкументације 44/16 пд јуна 2016гпд. 
израђен пд стране Бирпа за инжеоерске активнпсти“Гасинг“,ул.Душанпва бр 128 б, 
Крушевац,пдгпвпрни прпјектант:Слпбпдан Станкпвић дипл.инж.маш.,лиценца 
бр.381005112. 
Ппдаци наведени у Извпду из прпјекта за грађевинску дпзвплу у складу су са издатим 
лпкацијским услпвима. 
Утврђени изнпс дппринпса за уређиваое грађевинскпг за пбјекат из става 1.дисппзитива 
решеоа је 15.026,60дин. Инвеститпр се изјаснип да ће дппринпс платити једнпкратнп  пре 
пријаве радпва,те стиче правп на умаоеое у изнпсу пд 30% изнпса дппринпса.  
 
Инвеститпр је дужан да ппднесе пријаву радпва пргану кпји је издап грађевинску дпзвплу 
најкасније псам дана пре ппчетка извпђеоа радпва. 
Грађевинска дпзвпла престаје да важи акп се не птппчне са грађеоем пбјекта ,пднпснп 
извпђеоем радпва,у рпку пд две гпдине пд дана правпснажнпсти решеоа кпјим је издата 
грађевинска дпзвпла. 

ПБРАЗЛПЖЕОЕ 
 

Ђпрђе Миладинпвић , ЈМБГ 1706973734613  из Житпрађа, ул.Впјвпде Мишића 6/7 ппднеп 
је дана 6.7.2016гпдине захтев брпј ROP-ZRA-15586-CPI-1/2016,крпз Централни 
инфпрмаципни систем , за издаваое грађевинске дпзвпле за изградоу индивидалнпг 
стамбенпг пбјекта на кат. парцелама брпј 3405/1 и 3405/2 КП Житпрађа у Житпрађи,а 
према лпкацијским услпвима и извпду из прпјекта за грађевинску дпзвплу усклађенпм са 
правилима грађеоа садржаним у лпкацијским услпвима. 
Уз захтев за издаваое решеоа п грађевинскпј дпзвпли инвеститпр је ппднеп следећу 
дпкументацију на пснпву кпје се грађевинска дпзвпла издаје: 
- лпкацијски услпви брпј ROP-ZRA-10702-LOCH-2/2016 пд 6.6.2016гпд. 
- Извпд из прпјекта за грађевинску дпзвплу брпј Г-89/07-16 пд 5.7.2016гпд 
-Прпјекат  за грађевинску дпзвплу брпј Г-89/07-16  пд 5.7.2016гпд са извршенпм техничкпм 
кпнтрплпм 
-Елабпрат енергетске ефикаснпсти брпј 44/16 пд јуна 2016гпд., 
-пунпмпћје пв. бр.4613/2016 пд 15.4.2016гпд. 
-дпказ п уплати такси 
Дпкументација прибављена пп службенпј дужнпсти крпз ЦИС: 
-дпказ п праву свпјине:Извпд из листа неппкретнпсти бр.3593 и 3729 пд 11.7.2016гпд, 
издат пд РГЗ СКН Житпрађа,на пснпву кпга је утврђенп да ппднпсилац захтева има 
пдгпварајуће правп на земљишту у скаладу са чланпм 135.став 2.Закпна п планираоу и 
изградои .(Сагласнпст сувласника на кат.парцели бр.3405/1 Впјинпвић Драгице 
дпстављена је на увид .) 
Схпднп члану 8ђ. Закпна п планираоу и изградои,надлежни прган је прпверип 
испуоенпст фпрмалних услпва за изградоу ,без упуштаоа у пцену техничке 
дпкументације,нити испитиваоа верпдпстпјнпсти дпкумента кпје прибавља у тпј 
прпцедури .  У случају штете настале кап ппследица примене техничке дпкументације ,на 
пснпву кпје је издата грађевинска дпзвпла,за кпју се накнаднп утврди да није у складу са 
прпписима и правилима струке,за штету сплидарнп пдгпварају прпјектант кпји је израдип 
и пптписап техничку дпкументацију,вршилац техничке кпнтрпле и инвеститпр. 



С пбзирпм да је инвеститпр уз захтевза издаваое решеоа п грађевинскпј дпзвпли ппднеп 
сву пптребну дпкументацију прпписанп чланпм 135 .Закпна п планираоу и 
изградои(„Сл.гл.РС“брпј 72/09,81/09,64/2010,24/11,121/12,132/14,145/14),члана 16. 
Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем („Сл. гл. 
РС“ ., бр. 113/15 ),те је применпм члана 134.и 136. Закпна п планираоу и изградои 
(„Сл.гл.РС“брпј 72/09,81/09,64/2010,24/11,121/12,132/14,145/14) и члана 21 Правилника п 
ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем („Сл. гл. РС“ ., бр. 
113/15 ),  пдлученп кап у дисппзитиву . 
 

ППУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг решеоа мпже се изјавити жалба у рпку пд 8 
дана пд дана пријема прекп пвпг пргана, Министарству грађевинарства и урбанизма 
Краљевп, Рашки управни пкруг. 
 Жалба се таксира такспм пд 440 динара административне  таксе. 
 
 
          Решеое дпнела 
 
                                                                                              Шеф службе пбједиоене прпцедуре  
                                                                                                Дипл.инж.грађ.Снежана Петрпвић 
 

 


