
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЖИТОРАЂА 

Општинска управа 

Одсек за просторно планирање , урбанизам и обједињену процедуру 

Број предмета: ROP-ZRA-32-IUP-7/2022 

Заводни број: 351-594/2022-04 

Датум: 14.04.2022. године 

Житорађа 

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, решавајући по захтеву Милош Манџукић, ЈМБГ: 1510975730028, 

Мачванска 18/10, Ниш (Медијана),  Јелена Динчић, ЈМБГ: 0110976735080, Бранка Крсмановића 

14/10, Ниш (Медијана),  Александар Динчић, ЈМБГ: 2202982730022, Бранка Крсмановића 14/10, 

Ниш (Медијана),  Радмила Динчић, ЈМБГ: 2502950735033, Хаџи Проданова 37, Ниш (Пантелеј),  

за издавање употребне дозволе на основу члана 158. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19,9/2020,52/2021), члана 44. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/19), и члана 

136.Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16), доноси: 

РЕШЕЊЕ 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ROP-ZRA-32-IUP-7/2022 инвеститора Милош Манџукић, ЈМБГ: 

1510975730028, Мачванска 18/10, Ниш (Медијана), Јелена Динчић, ЈМБГ: 0110976735080, Бранка 

Крсмановића 14/10, Ниш (Медијана),  Александар Динчић, ЈМБГ: 2202982730022, Бранка 

Крсмановића 14/10, Ниш (Медијана), Радмила Динчић, ЈМБГ: 2502950735033, Хаџи Проданова 37, 

Ниш (Пантелеј), за издавање употребне дозволе за  реконструкцију и доградњу стамбеног објекта  на кат 

парцели 3734/4 КО Дубово у Дубову.  

О б р а з л о ж е њ е 

Инвеститори: Милош Манџукић, Мачванска 18/10, Ниш (Медијана), Јелена Динчић, Бранка 

Крсмановића 14/10, Ниш (Медијана), Александар Динчић, Бранка Крсмановића 14/10, Ниш 

(Медијана), Радмила Динчић, Хаџи Проданова 37, Ниш (Пантелеј),  је кроз систем за електронско 

подношње пријава поднео захтев ROP-ZRA-32-IUP-7/2022 од 06.04.2022,  за издавање употребне 

дозволе за наведени објекат. 

Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да нису испуњени формални услови 

предвиђена чланом 42-44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019). 

Недостаци који су том приликом утврђени су следећи: уз захтев је ппднет елабпрат енергетске 
ефикаснпсти. 

Пптребнп је дпставити следећу дпкументацију: 

- Сертификат п енергетским свпјствима пбјекта-енергетски паспш. 

На основу овако утврђеног чињеничног стања, а на основу члана 44. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019) 

надлежни орган је донео Решење као у диспотизиву. 

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема решења а најкасније 30 дана од његовог 

објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све 

утврђене недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се 



поново плаћа административна такса, а све у складу са чланом 44. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем 

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева, без 

обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања 

административне таксе односно накнаде. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Прптив пвпг решеоа 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. 

 

Руководилац Одељења 

                                                                                                                                                                                            
                     Сампстални стручни сарадник  

Снежана Петрпвић дипл.инж.грађ. 

 


