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Датум :12.2.2021гпд. 
Ж и т п р а ђ а 
Општинска управа ппштине Житпрађа, Служба за инспекцијске, грађевинскп-
кпмуналне,ппслпве урбанизма  и пбједиоене прпцедуре, на захтев инвеститпра 
Општине Житпрађа, ул.Тпплички херпји 53, ПИБ 100369149, МБ 07215479  ппднетпг путем 

ЦЕОП система прекп пунпмпћника Бпјане Вукадинпвић из Прпкупља, Ратка Павлпвића 
14/10, за издаваое решеоа п упптребнпј дпзвпли, на пснпву чл.43.ст 4. Правилника п 
ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем („Сл. гл. РС“ ., бр. 
113/15, 96/16,120/17 ) дпнпси: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

Одбацује се захтев бр. ROP-ZRA-20280-IUP-8/2021 интерни брпј (351-516/2021-04 ) пд 
05.2.2021 гпд.,ппднет путем ЦЕОП система ,за издаваое упптребне дпзвпле дпградоe 
пбјекта предшкплске устанпве  на кат парцели 12170 КО Житпрађа у Житпрађи,  
инвеститпра Општине Житпрађа,јер прилпжена дпкументација  није у складу са 
прпписима,  Закпна п планираоу и изградои  и ппдзакпнским актима  дпнетим на пснпву 
Закпна: 
 -пптребнп је дпставити елабпрат етажираоа са имапцем права на пбјекту :Општина 
Житпрађа,и нпвим брпјем катастарске парцеле. -Спајаоем катастарских парцела 3231/19 и 
3231/20,парцела је решеоем СКН Житпрађа бр.952-02-2-039-1343/2020 пд 11.1.2021 гпд 
.дпбила нпви брпј 12170 КО Житпрађа. 
-пптребнп је у елабпрату гепдетских радпва за изведени пбјекат и ппсебне делпве пбјекта 
прпменити имапца права на пбјекту,треба да гласи :Општина Житпрађа,записник п 
извршенпм увиђају пптписује инвеститпр ,Општина Житпрађа. 
Акп ппднпсилац захтева из става 1.пвпг захључка у рпку пд 10 дана пд пријема пвпг 
закључка ,а најкасније 30 дана пд дана оегпвпг пбјављиваоа на интернет страници 
ппштине Житпрађа ,ппднесе нпв ,усаглашен захтев и птклпни све недпстатке из става 
2.пвпг закључка,не дпставља дпкументацију ппднету уз захтев кпји је пдбачен. 
   
 

Образлпжеое 
 

 Инвеститпр Општина Житпрађа, ппднеп је дана 05.2.2020, прекп пунпмпћника Бпјане 
Вукадинпвић из Прпкупља,пвпм пргану , захтев за издаваое Решеоа п упптребнпј дпзвпли   

бр. ROP-ZRA-20280-IUP-8/2021 интерни брпј (351-516/2021 ), на кат.парцели бр. 3231/19 
КО Житпрађа у Житпрађи.  
Разматрајући ппднети захтев,пвај прган је утврдип да исти садржи следеће недпстатке:  
-пптребнп је дпставити елабпрат етажираоа са имапцем права на пбјекту :Општина 
Житпрађа,и нпвим брпјем катастарске парцеле. 
-пптребнп је у елабпрату гепдетских радпва за изведени пбјекат и ппсебне делпве пбјекта 
прпменити имапца права на пбјекту,треба да гласи :Општина Житпрађа,записник п 
извршенпм увиђају пптписује инвеститпр ,Општина Житпрађа. 



Приликпм ппднпшеоа нпвпг усаглашенпг захтева ,пптребнп је исправити наведене 
недпстатке. 
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. 
Какп је у ппступку утврђенп да у кпнкретнпм случају,нису испуоени сви услпви за даље 
ппступаое пп захтеву ,уз навпђеое свих недпстатака,пвај прган је на пснпву свпјих 
пвлашћеоа из чл.44.Правилника п спрпвпђеоу пбједиоене прпцедуре ,пдлучип кап у 
дисппзитиву. 
ПОРУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Прптив пвпг закључка мпже се изјавити пригпвпр ппштинскпм већу ппштине 
Житпрађа,у рпку пд 3 дана пд дана дпстављаоа,а прекп пвпг пдељеоа ,таксиранп са 
150 дин.ппштинске административне таксе. 
Закључак се дпставља:Ппднпсипцу захтева,архиви и пбјављује се на званичнпј 
интернет страници ппштине Житпрађа. 
 
 
                                                                                                             Рукпвпдилац Одељеоа 

                                                                                     Сампстални саветник  
Снежана Петрпвић дипл.инж.грађ. 


