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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 инвеститора 

Милоша Миленковића ПР ЗКР“Липа“-Житорађа, МБ 64988719, ПИБ 110765903 за издавање 

локацијских услова за изградњу помоћног објекта , а преко  пуномоћника Бојане Вукадиновић 

из Прокупља, ЈМБГ 0104971738510,ул. Југ Богданова 113 стан 27, на пснпву члана 7.и 8. 

Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем („Сл. гл. РС" ., 

бр. 68/19), члана 146.Закпна п ппштем управнпм ппступку („Сл.гласник РС"брпј 18/2016) 

дпнпси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Одбацује се захтев за издаваое лпкацијских услпва за изградоу ппмпћнпг пбјекта-пстава са 

надстрешницпм, на кат. парцели бр. 3098 КО Житорађа  ул.Војводе Степе бб  ,инвеститпра 

Милоша Миленковића ,ПР Трговина воћем и поврћем ЗКР-Липа Житорађа,Бошка 

Југовића 5,Житорађа  кпји је ппднет пд стране пунпмпћника Бојане Вукадиновић из 

Прокупља, ул. Југ Богданова 113 стан 27 , из следећих разлпга: 

-захтев је ппднет за пбјекат категприје Б –клас.брпј 125221,намена пбјекта у Идејнпм решеоу 

није у складу са категпријпм пбјекта 
-пбјекат у идејнпм решеоу је Пбр=92,11м2,Пнетп=85,76м2 ,планским дпкументпм је 

предвиђена изградоа ппмпћнпг пбјекта кприсне ппвршине дп 50 m2. 
-ппднпсилац захтева у пвпм случају мпра бити физичкп лице ,не правнп лице. 
 

ЗАБРАНЕ И ОГРАНИЧЕЊА САДРЖАНА У ПЛАНСКОМ ДОКУМЕНТУ 

 

Према изменама и допунама ПГР-а ,Житорађа („Сл.лист града Ниша“ бр.27/2021): 

Објекат н а кат.парцели бр.3098 КО Житпрађа,налази се у зпни: 
Ппрпдичнп станпваое са ппслпваоем  
Ппрпдичнпг станпваоа је најзаступљеније. Већина изграђених пбјеката је уз главну сапбраћајницу 

улицу Тпплички херпји. Ширеое насеља се врши севернп и јужнп пд главне сапбраћајнице  прекп 
примарне и приступне путне мреже.  

За пву намену дпзвпљава се  изградоа пбјеката са максималнп 2 или 3 (две или три) стамбене 
јединице у пквиру једнпг пбјекта и спратнпсти дп П+2+Пк, са или без ппдрума или сутерена (зависнп пд 
хидрптехничких и гептехничких услпва). 

У приземљу пбјекта ппрпдичнпг станпваоа се дпзвпљава ппслпваое на целпј ппвршини пве 
намене. Овп се нарпчитп пптенцира за лпкације у главнпј улицу Тпплички херпји, али и у псталим.  
1.1. На грађевинским парцелама за ппрпдичнп станпваое не дпзвпљава се изградоа других пбјекта. 

Дпзвпљена је изградоа самп ппмпћних пбјеката (гараже, пставе, септичке јаме, бунари, цистерне 

за впду, летое кухиое и сл.).  

1.2. ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА ПОМОЋНЕ ОБЈЕКТЕ НА ПАРЦЕЛИ 

Мпгућа је изградоа ппмпћних пбјеката, самп уз ппстпјећи стамбени пбјекат или главни ппслпвни 
пбјекат.  

Ппмпћни пбјекти су: гараже, пставе, летое кухиое, надстрешнице, тремпви, сеници, септичке јаме, 
бунари, цистерне за впду и сличнп, кпји мпгу ппјединачнп бити кприсне ппвршине дп 50 m

2
. 



Спратнпст пвих пбјеката се пграничава на П (приземље) и висине дп 5,0m. 
Ппмпћни пбјекти се пп правилу ппстављају на растпјаоу пд 0,50 m пд међе (најистуренија тачка 

пбјекта ка међи суседа), мпгу имати раван или кпс крпв максималнпг нагиба крпвних равни дп 15 % са 
пбавезним пдвпдоаваоем впде са крпвних равни у свпју парцелу. 
За ппстављаое ппмпћних пбјеката на међи, неппхпдна је сагласнпст власника суседне парцеле, псим 
акп је сусед већ на међи пнда сагласнпст није пптребна. 

 

Образлпжеое 
 

Овпj служби је дана 16. 11.2021гпд. ппднет захтев  од стране пуномоћника Бојане 

Вукадиновић ЈМБГ 0104971738510 из Прокупља, ул. Југ Бпгданпва 113 стан 27,за 
издаваое лпкацијских услпва за изградоу ппмпћнпг пбјекта, на кат. парцели бр. 3098 КО 
Житпрађа  ул.Впјвпде Степе бб  инвеститпра Милпша Миленкпвића,ПР Тргпвина впћем 
и ппврћем ЗКР-Липа Житпрађа, МБ 64988719, ПИБ 110765903 ул.Бпшка Југпвића 
5,Житпрађа. 
Уз захтев је ппднетп: 
- Идејнп решеое  бр.1611/ИДР-ГС-21,кпје је урадип ПД „Вукинжеоеринг“ 0277ДОО,Ратка 
Павлпвића 14/10 Прпкупље ,главни прпјектант је Бпјана Вукадинпвић диа.,бр.лиценце 
317838904.,  
-дпказ п уплати накнаде за услуге централне евиденције пбједиоене прпцедуре  
-ппштинска административна такса,републичка административна такса 
- пунпмпћје за заступаое. 
-катастарскп тпппграфски план 

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.8.ст.2.Правилника п 

спрпвпђеоу пбједиоене прпцедуре ,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 

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

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

таксе. 
 

Закључак се дпставља: 

Ппднпсипцу захтева,архиви и пбјављује се на званичнпј интернет страници ппштине Житпрађа. 
 

                                                                                                                   Решеое дпнела 
                                                                                                        Сампстални саветник 

                                                                                                  Дипл.инж.гра.  Снежана Петрпвић    


