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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 

привредног друштва  „Leon conditors“доо Врање, Баба Златина бр.8,Врање ,који је 

поднет преко  пуномоћника Друштво са ограниченом одговорношћу ,за пројектовање 

,инжењеринг и консалдинг „Капа пројект“ ,Ниш,Обреновићева 23 стан1 , за издавање 

локацијских услова за изградњу  зграде за трговину на мало-супермаркет и изградњу 

стамбеног дела, 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 изградњу  зграде за 
трговину на мало-супермаркет и изградњу стамбеног дела у другој фази, 
на кат. парцели бр. 12171 КО Житпрађа у Житпрађи,инвеститпра 
привредног друштва  „Leon conditors“доо Врање  из Враоа ,ул.Баба 
Златина бр.8 ,кпји је ппднет пд стране пунпмпћника, Друштва  са 
ограниченом одговорношћу ,за пројектовање ,инжењеринг и консалдинг 
„Капа пројект“ ,Ниш,Обреновићева 23 стан1.  

 

Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да за поступање нису 

испуњени услови, односно : 

-Идејнп решеое није у складу са услпвима из Плана генералне регулације 
ппштине  Житпрађа(„Сл.лист града Нища“ бр.79/2015), Измена и дппуна 
плана Генералне регулације Житпрађа („Сл.лист града Ниша“ бр.27/2021), 
катастарска парцела бр.12171 КО Житпрађа, се налази у зпни кпја је пп 
намени на пснпву плана – ппрпдичнп станпваое са ппслпваоем. У 
приземљу пбјекта ппрпдичнпг станпваоа се дпзвпљава ппслпваое на 
целпј ппвршини пве намене. 

1. У Идејнпм решеоеу за прпјектпваое и изградоу планиранпг пбјекта  

претежна делатнпст је ппслпваое , штп није у складу са услпвима из 
планскпг дпкумента,где је пснпвна намена ппрпдичнп станпваое. 

2. Дефинисати адекватнп брпј паркинг места сразмернп намени и 
ппвршини пбјекта. 



 

 

 
Образлпжеое 

 

Овпj служби је дана 18. 7.2022гпд. ппднет захтев  пд стране пунпмпћника 
Друштва  са пграниченпм пдгпвпрнпшћу ,за прпјектпваое ,инжеоеринг и 
кпнсалдинг „Капа прпјект“ ,Ниш,Обренпвићева 23 стан1, за издаваое 
лпкацијских услпва за изградоу зграде за тргпвину на малп-супермаркет и 
изградоу стамбенпг дела у другпј фази, на кат. парцели бр. 12171 КО 
Житпрађа у Житпрађи,инвеститпра привреднпг друштва  „Leon 
conditors“дпп Враое  из Враоа ,ул.Баба Златина бр.8 . 

 
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. 
 

                                                                                                                   Закључак  дпнела 
                                                                                                      Рукпвпдилац Одељеоа 

                                                                                                        Сампстални саветник 
                                                                                                  Дипл.инж.гра.  Снежана Петрпвић    

 
 


