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Ж и т o р а ђ а 
 

Oпштинска управа oпштине Житoрађа, Пдељеое за прпстпрнп планираое,урбанизам и 
пбједиоену прпцедуру ,грађевинскп кпмуналне,инспекцијске ппслпве и ппслпве заштите      живптне  
средине,Пдсек за прпстпрнп планираое ,урбанизам и пбједиоену прпцедуру ,решавајући  пп захтеву 
инвеститпра Ппштине Житпрађа, ул.Тпплички херпји 53,матични брпј  07215479, ПИБ 100369149, 

ппднетпг прекп пунпмпћника „Впдптехника“ д.п.п. Бепград,Лабска  бр.4, крпз  Централни 

инфпрмаципни систем за издаваое грађевинске дпзвпле за изградоу впдпвпднпг система у Житпрађи 
и пкплним сепским насељима, на  пснпву члана 8ђ,члана 134 став. 2,члана 135 и члана 136, чл.69 ст.9. 
Закпна п планираоу и изградои (Сл.гл.РС“брпј 72/09, 81/09 , 64/2010, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19,9/2020), члана 16,17,21.Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре 
електрпнским путем („Сл. гл. РС“68/19 ),члана 136 Закпна п ппштем управнпм ппступку („Сл.гласник 
РС“брпј 18/2016),дпнпси: 

 
 

РЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ 
 

Издаје се инвеститпру Ппштини Житпрађа, ул.Тпплички херпји 53, решеое п грађевинскпј 
дпзвпли за изградоу впдпвпднпг система у Житпрађи и пкплним сепским насељима  на катастарским 
парцелама брпј: 
K.P. 2459, 1557, 2460 KO Самариновац; 1643/2, 1643/1 KO Држановац; 2748/1, 4252 KO 
Пејковац ; 3572, 3574, 3576, 1909, 1906, 3573, 1990, 1992/3, 2000/2, 2000/1, 2012, 3578, 
2054, 3567 KO Јасеница; 3658, KO Бадњевац; 433, KO Горње Црнатово; 2605, 2604, 
KO Доње Црнатово; 8905/2, 10240, 10239, 10238, 10237, 10236, 10235, 10234, 10233, 10232, 
10231, 10230, 10229, 10228, 10227, 10226, 10225, 10224, 10223, 10222, 10221, 10220, 10219, 
10218, 10217, 10216, 10215, 10214, 10213, 10212/2, 10212/1, 10211, 10210, 10209, 10208, 
10207, 10206, 10205, 10204, 10203, 10202, 10201, 10200, 10198, 10197, 10196, 10195, 
10194, 10193, 10192, 10191, 10190, 10189, 10188/2, 10188/1, 10187, 10186, 8941, 
5300/11, 5300/43, 5300/42, 5300/10, 5300/41, 5300/9, 5300/7, 5300/64, 5300/52, 5300/6, 
5300/5, 5300/19, 5300/4, 5300/3, 5300/34, 5300/33, 5300/2, 5300/63, 5300/62, 5300/61, 
5300/60, 5300/59, 5300/1, 5300/67, 5300/38, 8886/1, 5181/2, 8886/6, 8919/2, 8919/1, 
8915/1, 2418, 8914/1, 8917/2, 8917/3, 2456, 3050, 8917/1, 3254, 8916, 3227, 3209/4, 
3207/6, 3207/5, 3207/4, 4545, 4552/5, 4552/4, 4552/3, 4552/2, 4552/1, 4553, 4554/1, 4554/2, 
8906/2, 8885/1, 4451/2, 4451/1, 8906/3, 8921/2, 8879/6, 8879/1, 8912/1, 8912/2, 
3945/2, 3945/4, 8922/3, 3376/1, 8905/1, 3258, 5541/1, 5552/1 KO Житорађа; 1853, 1847, 881 
KO Глашинце; 635, 1376, 1378 KO Смрдић 
Категприја пбјекта је Г,класификаципна пзнака 222210-лпкални впдпвпд 20% ;222220-пстале грађевине у 
лпкалнпј впдпвпднпј мрежи 80%. 
 
Према техничкпј дпкументацији дпзвпљава се изградоа : 
 
-Впдпвпдне мреже  : пречник PEHD100  Ø 100 .........     3953м; 
                                   пречник PEHD100 Ø  160 .........     14525,00м 
                                   пречник PEHD100 Ø  225 .........     5872,00м 
                                   пречник PEHD100 Ø  280 .........     2842,00м 
-Резервпар „Житпрађа I “ ,капацитет 2x500м3 на кат.парцели  бр.3945/2  и 3945/4 КП Житпрађа 
-Резервпар „Житпрађа II “ ,капацитет 250 м3 на кат.парцели    бр.2054КП Јасеница 
-Бустер станица“Смрдић“-Q=15-20 l/s на кат.парцели    бр.635КП Смрдић 
-Дистрибутивни центар (резервпар са црпнпм станицпм димензија: 17,0м x 18м; резервпар 2x250 м3 

црпна станица Q=3x20 l/s хлпрна станица димензија 6,7 x4,55м), на кат.парцели 5541/1 КП Житпрађа 



- Бунар Б3 издашнпст Q=7,5 l/s на кат.парцели бр.5300/38 КПЖитпрађа,бунарски шахт 5,10x4,40m 
- Бунар Б4 издашнпст Q=7,5 l/s на кат.парцелибр.10189 КП Житпрађа ,бунарски шахт 5,10x4,40m 
- Бунар Б5 издашнпст Q=7,5 l/s на кат.парцели бр.10239 КП Житпрађа, бунарски шахт 5,10x4,40m 
 
Предрачунска вреднпст пбјекта према прпјекту за грађевинску дпзвплу изнпси: 503.781.051,00 динара. 
Саставни деп пвпг решеоа су: 

лпкацијски услпви брпј ROP-ZRA-6173-LOCА-2/2022,интерни брпј 353-1627/22-04 пд 18. 10.2022гпд. 
-Извпд из прпјекта за грађевинску дпзвплу впдпвпднпг система у Житпрађи и пкплним сепским 
насељима  бр. 507/I пд нпвембра 2022гпд., урађен пд стране предузећа за хидрптехнику  
„Впдптехника“ д.п.п. Бепград,Лабска  бр.4, главни прпјектант је Немаоа Сибинпвић 
маст.инж.грађ.бр.лиценце 342И11321 

-Прпјекат за грађевинску дпзвплу за изградоу впдпвпднпг система у Житпрађи и пкплним сепским 
насељима  бр. 507/0 пд нпвембра 2022гпд., урађен пд стране предузећа за хидрптехнику  
„Впдптехника“ д.п.п. Бепград,Лабска  бр.4, главни прпјектант је Немаоа Сибинпвић 
маст.инж.грађ.бр.лиценце 342И11321(кпга чине: 0 -главна свеска ,1-прпјекат архитектуре,2/1-1-прпјекат 
кпнструкције,2/2-2-прпјекат кпнструкције,3-прпјекат хидрптехничких инсталација, 
4-прпјекат електрпенергетских инсталација,6-прпјекат машинских инсталација.) 
-Техничка кпнтрпла је извршена пд стране  „Wiga projekt group“д.п.п.Предузеће за прпјектпваое 
,инжеоеринг и кпнсалтинг  ,Бепград,ппд брпјем ТК -373 пд 24.11.2022гпд, пдгпвпрнп лице је Димитрије 
Гапн ,дипл.инг.грађ.са лиценцпм 314Н57109  
-Изјава инвеститпра бр.46-63/2023-01 пд 09.1.2023гпд.,да ће пре издаваоа упптребне дпзвпле решити 
импвинскп правне ппслпве на неппкретнпстима. 
 
На пснпву чл.19 (Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем („Сл 
гласник РС“,68/19) пвај прган је пп службенпј дужнпсти прибавип преписе листпва неппкретнпсти  . 
Ппдаци наведени у Извпду из прпјекта за грађевинску дпзвплу у складу су са издатим лпкацијским 
услпвима. 
Грађевинска дпзвпла престаје да важи акп се не птппчне са грађеоем пбјекта ,пднпснп 
извпђеоем радпва,у рпку пд три гпдине пд дана правпснажнпсти решеоа кпјим је издата грађевинска 
дпзвпла. 
Пбавезује се инвеститпр да псам дана пре ппчетка извпђеоа радпва,ппднесе пријаву радпва пвпј управи 
,са ппдацима и дпказима прпписаним чл.148.Закпна п планираоу и изградои („Сл.гл.РС“брпј 
72/09,81/09,24/11,121/12,132/14,145/14,83/18,31/19,37/19,9/2020) и 
чл.31.Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем („Сл. гл.РС“ ,бр.  
68/19). 
Пптврђиваоем пријаве радпва стичу се услпви за извпђеое радпва. 
На пснпву чл.69.ст.9 Закпна п планираоу и изградои (Сл.гл.РС“брпј 72/09, 81/09 , 64/2010, 24/11, 
121/12, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19,9/2020),пбавезује се инвеститпр да пре издаваоа 
упптребне дпзвпле,  реши импвинскп правне ппслпве на неппкретнпстима. 
 

Инвеститпр је пслпбпђен плаћаоа дппринпса за уређеое грађевинскпг земљишта на пснпву 
чл.97.став 8 Закпна п планираоу и изградои (Сл.гл.РС“брпј 72/09, 81/09 , 64/2010, 24/11, 121/12, 

132/14, 145/14,83/18,31/19,37/19,9/2020),и чл.11. Пдлуке п утврђиваоу накнаде за уређеое 
грађевинскпг земљишта на ппдручју СП Житпрађа ( 402-93/15-01 пд 22.01.2015. гпдине ) и 
Пдлуке п измени и дппуни Пдлуке п утврђиваоу дппринпса за уређеое грађевинскпг 
земљишта бр. 351-1279/15-01 пд 12.10.2015. гпдине. 
 
У складу са услпвима бр. ROP-ZRA-6173-LOC-1-HPAP-5/2022 интерни брпј ЉНП178 пд 
19.4.2022гпд.,упућује се инвеститпр да пре ппчетка извпђеоа радпва на предметну изградоу  са ЈП 
„Путеви Србије“уреди пднпсе у складу са чланпм 17.став 1.тачка 10 Закпна п јавним путевима („ Сл. 
гласник РС“,бр.101/05,123/07 ...104/13) и Пдлукпм п висини накнада за упптребу државнпг пута „(„ Сл. 
гласник РС“,бр.16/2009),а према дпстављенпј техничкпј дпкументацији. 



 

 
ПБРАЗЛПЖЕОЕ 

 

Ппштина Житпрађа, ул.Тпплички херпји 53, кпју заступа председник ппштине Иван Станпјевић 
ппднеп је прекп пунпмпћника, „Впдптехника“ д.п.п. Бепград,Лабска  бр.4, ,пвпј управи, крпз 
Централни инфпрмаципни систем захтев за издаваое решеоа п грађевинскпј дпзвпли за изградоу 

впдпвпднпг система у Житпрађи и пкплним сепским насељима  , захтев заведен ппд брпјем  

ROP-ZRA-6173-CPI-3/2022,интерни завпдни брпј 351-2100/22-04 дана 19.12.2022гпд. 
Уз захтев дпстављена је следећа дпкументација:  
лпкацијски услпви брпј ROP-ZRA-6173-LOCА-2/2022,интерни брпј 353-1627/22-04 пд 18. 10.2022гпд. 
-Извпд из прпјекта за грађевинску дпзвплу впдпвпднпг система у Житпрађи и пкплним сепским 
насељима  бр. 507/I пд нпвембра 2022гпд., урађен пд стране предузећа за хидрптехнику  
„Впдптехника“ д.п.п. Бепград,Лабска  бр.4, главни прпјектант је Немаоа Сибинпвић 
маст.инж.грађ.бр.лиценце 342И11321 

-Прпјекат за грађевинску дпзвплу за изградоу впдпвпднпг система у Житпрађи и пкплним сепским 
насељима  бр. 507/0 пд нпвембра 2022гпд., урађен пд стране предузећа за хидрптехнику  
„Впдптехника“ д.п.п. Бепград,Лабска  бр.4, главни прпјектант је Немаоа Сибинпвић 
маст.инж.грађ.бр.лиценце 342И11321(кпга чине: 0 -главна свеска ,1-прпјекат архитектуре,2/1-1-прпјекат 
кпнструкције,2/2-2-прпјекат кпнструкције,3-прпјекат хидрптехничких инсталација, 
4-прпјекат електрпенергетских инсталација,6-прпјекат машинских инсталација.) 
-Техничка кпнтрпла је извршена пд стране  „Wiga projekt group“д.п.п.Предузеће за прпјектпваое 
,инжеоеринг и кпнсалтинг  ,бепград,ппд брпјем ТК -373 пд 24.11.2022гпд, пдгпвпрнп лице је Димитрије 
Гапн ,дипл.инг.грађ.са лиценцпм 314Н57109  
-Изјава инвеститпра бр.46-63/2023-01 пд 09.1.2023гпд.,да ће пре издаваоа упптребне дпзвпле решити 
импвинскп правне ппслпве на неппкретнпстима. 
-технички услпви издати пд стране Електрпдистрибуција Прпкупље бр. Д.10.20-422079-22 пд 
13.10.2022гпдине 
-технички услпви Телекпм Србија ,служба за планираое и изградоу мреже Ниш.бр.Д211-574706/3-2021 
пд 27.12.2021гпдине 
- технички услпви издатим пд стране ЈП“Путеви Србије“ , ROP-ZRA-6173-LOC-1-HPAP-5/2022 интерни брпј 
ЉНП178 пд 19.4.2022гпд. 
-Технички услпвима ЈВП „Србијавпде“,впдппривредни центар „Мправа „Ниш,бр 11429/1 пд 
29.12.2021гпд 
-Технички  услпви „Инфраструктура железнице Србије „бр.3/2021-1974 пд 27.12.2021гпд. 
-катастарскп тпппграфски план  
-дпказ п уплати накнаде за Цепп 
 
На пснпву чл.19.став.1.(Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем 
(„Сл гласник РС“,113/15) пвај прган је пп службенпј дужнпсти прибавип преписе листпва неппкретнпсти. 

Инвеститпр је пслпбпђен плаћана дппринпса за уређиваое грађевинскпг земљишта на пснпву 
чл.97.став 8 Закпна п планираоу и изградои (Сл.гл.РС“брпј 72/09, 81/09 , 64/2010, 24/11, 121/12, 

132/14, 145/14,83/18,31/19,37/19,9/2020),и чл.11. Пдлуке п утврђиваоу накнаде за уређеое 
грађевинскпг земљишта на ппдручју СП Житпрађа ( 402-93/15-01 пд 22.01.2015. гпдине ) и 
Пдлуке п измени и дппуни Пдлуке п утврђиваоу дппринпса за уређеое грађевинскпг 
земљишта бр. 351-1279/15-01 пд 12.10.2015. гпдине. 
 
Схпднп члану 8ђ. Закпна п планираоу и изградои,надлежни прган је прпверип испуоенпст 
фпрмалних услпва за изградоу ,без упуштаоа у пцену техничке дпкументације,нити испитиваоа 
верпдпстпјнпсти дпкумента кпје прибавља у тпј прпцедури . У случају штете настале кап 
ппследица примене техничке дпкументације ,на пснпву кпје је издата грађевинска дпзвпла,за кпју се 
накнаднп утврди да није у складу са прпписима и правилима струке,за штету сплидарнп пдгпварају 
прпјектант кпји је израдип и пптписап техничку дпкументацију,вршилац техничке кпнтрпле и инвеститпр. 
С пбзирпм да је инвеститпр уз захтев за издаваое решеоа п грађевинскпј дпзвпли ппднеп сву пптребну 



дпкументацију прпписанп чланпм 135 .Закпна п планираоу и изградои(„Сл.гл.РС“брпј 72/09, 81/09 , 
64/2010, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14,83/18,31/19,37/19,9/2020),члана 16. 
Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем („Сл. гл. РС“ . бр. 
Сл. гл. РС“68/19 ), пдлученп  је кап у дисппзитиву . 

Пвп решеое је пслпбпђенп пд плаћаоа таксе на пснпву чл.18.закпна п републичким 
административним таксама(„Сл.гл.РС“,бр.43/03,51/03... ,98/20-усклађени дин.изн). 
Накнада за Централну евиденцију је уплаћена у пунпм изнпсу за предметну категприју пбјекта у складу са 
Пдлукпм п накнадама за ппслпве регистрације и друге услуге кпје пружа Агенција за привредне регистре 
(„Сл.гласник РС“,бр,119/13,138/14,45/2015 и 106/15). 

Ппрука п правнпм средству: : Прптив пвпг решеоа мпже се изјавити жалба у рпку пд 8 дана пд дана 
пријема , Министарству грађевинарства и урбанизма Краљевп, Рашки управни пкруг, кпја се ппднпси 
путем система централне евиденције пбједиоене прпцедуре (ЦЕПП) пднпснп прекп ппртала 
https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ таксирана са 490,00динара републичке административне 
таксе. 

 
 
 
 

Сампстални саветник  
Дипл.инж.гра. Снежана Петрпвић 

 


