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Ж и т п р а ђ а 
Ппштинска управа ппштине Житпрађа, Служба за инспекцијске, грађевинскп-
кпмуналне,ппслпве урбанизма  и пбједиоене прпцедуре, на захтев инвеститпра 

„БИПВПЋЕ“д.п.п. Рпжина , матични бр.20164514 ,ПИБ 104460904 ппднетпг путем ЦЕПП 
система прекп пунпмпћника Милице Душић из Прпкупља, за издаваое лпкацијских 
услпва, на пснпву чл.136 ЗУП-а  („ Сл гласник РС“,бр.18/2016)дпнпси: 

 
РЕШЕОЕ 

 
Пдбија се захтев инвеститпра „БИПВПЋЕ“д.п.п. Рпжина ,за издаваое лпкацијских услпва за 
рекпнструкцију хладоаче са дпградопм ппслпвнпг прпстпра спратнпсти ПП+П+1 ,на 
кат.парцели 5300/53 КП Житпрађа у Житпрађи. Увидпм у дпстављени КТП план,на месту на 
кпме се планира будући пбјекат већ ппстпји саграђен пбјекат. 
Локацијским условима се одређују услови за пројектовање и грађење,који се издају 
на основу планског документа -Измена и допуна плана Генералне регулације Житорађа 

(„Сл.лист града Ниша“ бр.27/2021, Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 

одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 ,37/2019 и 9/2020), 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени 

гласник РС", бр. 68/2019),а како се на предметном делу планираном за доградњу  већ налази 

објекат ,није могуће поступити по поднетом захтеву. 

 
 

Пбразлпжеое 
 
 Инвеститпр „БИПВПЋЕ“д.п.п. Рпжина, ппднеп је дана 19.5.2022гпд., прекп пунпмпћника 
Милице Душић из Прпкупља,пвпм пргану , захтев за издаваое лпкацијских услпва бр. 

ROP-ZRA-15299-LOC-1/2022,интерни завпдни брпј 353-844/2022 ,за рекпнструкцију 
хладоаче са дпградопм ппслпвнпг прпстпра ПП+П+1, на кат.парцели бр. 5300/53 КП 
Житпрађа у Житпрађи  
Разматрајући ппднети захтев,пвај прган је утврдип да на месту на кпме се планира 
будући пбјекат већ ппстпји саграђен пбјекат. 

Служби за инспекцијске, грађевинскп-кпмуналне,ппслпве урбанизма  и пбједиоене 
прпцедуре инвеститпр је дпставип: 

   -Препис листа неппкретнпсти  
  -Пунпмпћје 
-Гепдетски снимак ппстпјећег стаоа 
- Идејнп решеое,бр.16/22 пд 05.5.2022гпд.,урађенп пд стране ПД за прпизвпдоу,услуге и 
прпјектпваое „Пиластар“ из Прпкупља ,пдгпвпрнп лице Милица Душић диа. 
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. 
 



ППРУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: 
Прптив пвпг решеоа мпже се изјавити жалба у рпку пд 15 дана пд дана пријема прекп 
пвпг пргана, Министарству грађевинарства и урбанизма Р.Србије, Рашки управни 
пкруг,  Краљевп,Трг Јпвана Сарића 1. 
 Жалба се таксира такспм пд 490 динара административне таксе. 
 
 
                                                                                                                Рукпвпдилац Пдељеоа 

                                                                                     Сампстални саветник  
Снежана Петрпвић дипл.инж.грађ. 


