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Ж и т п р а ђ а 
 
 

Одељење за просторно планирање,урбанизам и обједињену процедуру ,грађевинско-

комуналне,инспекцијске послове и послове заштите животне средине,oпштинскe управe 

општине Житорађа, , ппступајући пп захтеву привреднпг друштва „Leon conditors“ МБ 17129546, 
ПИБ100549914 , ппднетпг прекп пунпмпћника Друштвп са пграниченпм пдгпвпрнпшћу ,за 
прпјектпваое ,инжеоеринг и кпнсалдинг „Капа прпјект“ ,Ниш,Обренпвићева 23 стан 1 ,ПИБ 
100335973,МБ 06253539, за издаваое лпкацијских услпва за изградоу зграде за тргпвину на 
малп-супермаркет и изградоу стамбенпг дела, , на пснпву чл. 53а, 54, 55, 56 и 57. Закпна п 
планираоу и изградои («Сл.гласник РС», брпј 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 
98/13, 132/14, 145/14, 83/18,37/19,9/2020), Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене 
прпцедуре електрпнским путем ("Сл.гласник РС", бр. 113/2015, 96/2016, 120/2017) и Уредбе п 
лпкацијским услпвима ("Сл.гласник РС"бр.115/2020) дпнпси: 

 

 
 

ЗАКЉУЧАК  
 
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев  Привреднпг друштва „Leon conditors“ МБ 17129546, ПИБ100549914 , ппднетпг 
прекп пунпмпћника, Друштвп са пграниченпм пдгпвпрнпшћу ,за прпјектпваое ,инжеоеринг и 
кпнсалдинг „Капа прпјект“ ,Ниш,Обренпвићева 23 стан 1 ,ПИБ 100335973,МБ 06253539, за 
издаваое лпкацијских услпва за изградоу зграде за тргпвину на малп-супермаркет и изградоу 
стамбенпг дела у другој фази, на кат. парцели бр. 12171 КО Житпрађа у Житпрађи,  
категприја пбјекта:„В“-зграда за тргпвину на малп-супермаркет, класификаципне пзнаке 123002-
49%; „Б“- стамбена зграда са три стана, класификаципне пзнаке 112212- 51%,  
збпг недпстатака у дпкументацији прилпженпј уз захтев за издаваое лпкацијских услпва тј. 
садржини дпстављенпг идејнпг решеоа. 

 

 
О б р а з л п ж е о е 

 

Привреднп друштвп „Leon conditors“ МБ 17129546, ПИБ100549914 , ппднеп је прекп 
пунпмпћника, Друштвп са пграниченпм пдгпвпрнпшћу ,за прпјектпваое ,инжеоеринг и 
кпнсалдинг „Капа прпјект“ ,Ниш,Обренпвићева 23 стан 1 ,ПИБ 100335973,МБ 06253539 

 захтев за издаваое лпкацијских услпва пписаних у дисппзитиву         закључка. 
Уз захтев је ппднетп: 
 Дпказ п уплати административне таксе за израду лпкацијских услпва; 
 Дпказ п уплати накнаде за впђеое централне евиденције за издаваое лпкацијских 

услпва; 
 Гепдетски снимак ппстпјећег стаоа на катастарскпј ппдлпзи; 
 Идејнп решеое (ИДР) израђенп пд стране Друштва  са пграниченпм пдгпвпрнпшћу ,за 

прпјектпваое ,инжеоеринг и кпнсалдинг „Капа прпјект“ ,Ниш,Обренпвићева 23 стан 1 ,ПИБ 
100335973,МБ 06253539, брпј 24_2022_IDR_0 , главни прпјектант Бпжидар Кпкпвић, 
дипл.инж.арх.лиценца брпј 300 201203; 



 Пунпмпћје. 
Пп пријему захтева, пвај прган је прпверип испуоенпст фпрмалних услпва, прпписаних 

чл.7. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем 
("Сл.гласник РС", бр. 113/15 и 96/16) и тп: 1) надлежнпст за ппступаое пп захтеву; 2) да ли је 
захтев ппднет у прпписанпј фпрми и да ли садржи све прпписане ппдатке 3) да ли је уз захтев 
прилпженп идејнп решеое; 4) да ли је уз захтев прилпжен дпказ п уплати прпписане таксе и 
накнаде. 

Ппступајући даље пп захтеву, пвај прган је прибавип Кппију плана катастарске парцеле 
брпј 12171 КО Житпрађа издату пд стране РГЗ-Катастра неппкретнпсти Житпрађа, брпј 952-04-
039- 18132/2022 пд 02.9.2022.гпдине ,  Увереое издатп пд стране РГЗ- Сектпра за катастар 
неппкретнпсти- Одељеое за катастар впдпва Краљевп, брпј 956-306-20061/2022 пд 
02.9.2022.гпдине, и упутип захтев за дпстављаое техничких услпва за прпјектпваое и 
прикључеое Оператпру дистрибутивнпг система „ЕПС Дистрибуција“  Прпкупље,кап и псталим 
надлежним имапцима јавних пвлашћеоа. 

 
Оператпр дистрибутивнпг система „ЕПС Дистрибуција“ Прпкупље НИЈЕ дпставип Техничке 

услпве за прпјектпваое и прикључеое, већ је дпставип Обавештеое п немпгућнпсти издаваоа 
услпва за прпјектпваое и прикључеое брпј Д.10.20-392915-22 пд 20.9.2022. гпдине.  

У Обавештеоу  је наведенп: 
С обзиром да се на предметној парцели налазе објекти којима је испоручивана 
електричне енергија, потребно је доставити ПОД број односно ЕД бројеве постојећих 
активних мерних места са одобреним снагама. 

 Потребно је да се инвеститор изјасни да ли се постојећа одобрена снага од 56,58кW 
која је дата и Идејном решењу постојећих објеката задржава. Пре почетка радова на 
рушењу постојећих објеката потребно је да инвеститор поднесе захтев надлежној 
служби ЕД Прокупља за одјаву постојећих бројила ( да ли ће бити трајна или 
привремена одјава). 

Чланпм 8. став 2. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре 
електрпнским путем прпписанп је, акп нису испуоени фпрмални услпви за даље ппступаое пп 
захтеву прпписани чл. 7. пвпг Правилника, надлежни прган захтев за издаваое лпкацијских 
услпва пдбацује закључкпм уз навпђеое свих недпстатака. 

Чланпм 8.став 2. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре 
електрпнским путем прпписанп је да ће надлежни прган захтев за издаваое лпкацијских услпва 
пдбацити закључкпм акп лпкацијске услпве не мпже да изда и збпг недпстатака у садржини 
идејнпг решеоа дпстављенпг уз пвај захтев, уз навпђеое свих недпстатака. 
На пснпву дпстављенпг Обавештеоа, прилпженп идејнп решеое (ИДР) кпје је израђенп пд 
стране Друштва  са пграниченпм пдгпвпрнпшћу ,за прпјектпваое ,инжеоеринг и кпнсалдинг 
„Капа прпјект“ ,Ниш,Обренпвићева 23 стан 1 ,ПИБ 100335973,МБ 06253539, брпј 24_2022_IDR_0 , 
главни прпјектант Бпжидар Кпкпвић, дипл.инж.арх.лиценца брпј 300 201203, , садржи наведене 
недпстатке, штп значи да није испуоен један пд фпрмалних услпва. 

 

Имајући у виду да један пд фпрмалних услпва није испуоен, а пднпси се на недпстатке у 
садржини идејнпг решеоа, тп наведени недпстатак спречава ппступаое пп захтеву, па је у 
складу са чл. 8. став 2. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре 
електрпнским путем ("Сл.гласник РС", бр.113/2015, 96/2016, 120/2017), пдлученп кап у 
дисппзитиву пвпг закључка. 

Ппднпсилац захтева мпже самп једнпм искпристити правп на ппднпшеое усаглашенпг 
захтева без пбавезе дпстављаоа дпкументације ппднете уз захтев кпји је пдбачен и ппнпвнпг 
плаћаоа административне таксе, пднпснп накнаде. 

Акп збпг измеоенпг дпкумента наступи дпдатни фпрмални недпстатак кпји је разлпг за 



пдбациваое захтева, ппднпсилац не мпже ппнпвп кпристити правп из члана 8. став 6. 
Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем ("Сл.гласник 
РС", бр.113/2015, 96/2016, 120/2017). 

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 

пбједиоене прпцедуре (ЦЕОП) пднпснп прекп ппртала  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 

                                                                                                                                                       Снежана Петрпвић дипл.инж.гра. 


