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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 инвеститора Горана Денића из 

Бадњевца ,ЈМБГ 2203969740015,захтев поднет преко пуномоћника  Марка Стојковића из 

Чапљинца ,ул.Јордана Стојановића бр.52,за издавање локацијских услова за  изградњу 

индивидуалног стамбеног објекта  , 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 индивидуалног стамбеног објекта 

, на кат. парцелама  бр. 2626 и 2627 КО Бадњевац  у Бадњевцу,инвеститпра Горана Денића из 

Бадњевца, из следећих разлпга: 
-Идејнп решеое у ПДФ фпрмату не садржи графичке прилпге 
-на ситуаципнпм плану искптирати ширину фрпнта парцеле. 
 

Образложење 
 

Овпj служби је дана 09. 10.2022гпд. ппднет захтев инвеститпра Гпрана Денића из Бадоевца, прекп 
пунпмпћника Марка Стпјкпвића из Чапљинца,за издаваое лпкацијских услпва за изградоу  
индивидуалнпг стамбенпг пбјекта , на кат. парцелама  бр. 2626 и 2627 КО Бадоевац  у Бадоевцу . 
Уз захтев је ппднетп: 
- Идејнп решеое  ,кпје је израдила радоа за прпјектпваое и услужне делатнпсти „МС МОДЕЛ 
ПРОЈЕКТ“ из с.Чапљинца ,ппштина Дпљевац.  
-дпказ п уплати накнаде за услуге централне евиденције пбједиоене прпцедуре  
-ппштинска административна такса,републичка административна такса 
- пунпмпћје за заступаое. 
-катастарскп тпппграфски план 

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. 
 

                                                                                                                   Решеое дпнела 
                                                                                                        Сампстални саветник 

                                                                                                  Дипл.инж.гра.  Снежана Петрпвић    


