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Ж и т п р а ђ а 

 
Општинска управа ппштине Житпрађа, Служба за инспекцијске, грађевинскп- кпмуналне, ппслпве 

  урбанизма и пбједиоене прпцедуре,решавајући пп захтеву инвеститора  „Телекпма Србија“а.д. 
ул.Такпвска 2,Бепград ,ПИБ 100002887,МБ 17162543, поднет преко пуномоћника Кодар електромонтажа 

д.о.о Београд,aутопут за Загреб бр.22,Београд ,MБ 07068115 ПИБ 100001433, за издаваое решеоа п 
пдпбреоу за извпђеое радпва, на основу чл. 6. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, бр. 

44/14, 14/15, 54/15, 96/15 - др. закон и 62/17), чл. 8ђ. и 145. Закона о планирању и изградњи 

(,,Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 

37/19,9/2020) и члана 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Службени гласник РС”, број 68/19), и члана 3. Правилника о посебној 

врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, 

као и врсти бјеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о 

одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која 

се прилаже уз захтев и поступку који надлежан орган спроводи („Службени гласник РС“, број 

2/19), члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16)  

дпнпси: 
 

РЕШЕЊЕ 
 

Одбацује  се захтев инвеститора  „Телекпма Србија“а.д. ул.Такпвска 2,Бепград, ПИБ 

100002887,МБ 17162543 кпји је ппднет, пд стране пуномоћника Кодар електромонтажа 

д.о.о Београд,aутопут за Загреб бр.22,Београд, MБ 07068115 ПИБ 100001433, за 

изградоу базне станице за мобилну телефонију „Подина GSM900/UMTS/LTE800“ –

PK42/PKU42/PK042 Подина(антенског стуба 36м,са антенама и кабинетима) ,на 
кат.парцели бр. 1253/1 КО      Ппдина у Ппдини збпг недпстатака у идејнпм прпјекту и 
неиспуоенпсти фпрмалних услпва. 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Овпj служби је дана 12. 10.2021гпд. ппднет захтев инвеститора  „Телекпма Србија“а.д. 
ул.Такпвска 2,Бепград, прекп пуномоћника Кодар електромонтажа д.о.о Београд,aутопут за 

Загреб бр.22,Београд, брпј захтева  ROP-ZRA-12422–ISAW-2/2021,интерни заводни број 351-

1734/2021,за изградоу базне станице за мобилну телефонију „Подина GSM900/UMTS/LTE800“ 

–PK42/PKU42/PK042 Подина(антенског стуба 36м,са антенама и кабинетима) ,на кат.парцели 
бр. 1253/1 КО Ппдина у Ппдини. 
 

Увидпм у дпствљену дпкументацију утврђенп је да нису испуоени следећи услпви: 
 

-Неусклађеност захтева са локацијским условима( у идејном решењу списак 

катастарских парцела преко којих прелазе прикључци за инфраструктуру је кат парцела 

бр.1253/1,у идејном пројекту су наведене следеће 

кат.парцеле:1253/1,1250/211,1250/212,1254. 

-Није достављен доказ о уплати општинске административне таксе 

-категорија објекта и класификациони број у локацијским условима је 221300 -

инжењерски објекат,телекомуникациони стубови ,у поднетом захтеву је 222431. 

Уз захтев за издавање одобрења за извођење радова приложена је следећа 

документација: 

 



 Доказ о уплати за ЦЕОП,и републичка административна такса  

 Идејни пројекат 

 Пуномоћје за подношење захтева за издавање решења о одобрењу извођења 

радова 

 Услови за пројектовање и прикључење на систем електричне енергије и/или 

систем за транспорт природног гаса 

Како је у поступку утврђено да у конкретном случају,нису испуњени услови за даље 

поступање по захтеву ,уз навођење свих недостатака, одлучено је као у диспозитиву 

решења.  

Ако подносилац захтева у року од десет дана од дана пријема овог закључка, а 

најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа 

поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља 

документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну 

таксу. 

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног 

захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и 

поновног плаћања административне таксе, односно накнаде. 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8 дана 

пд дана пријема , која се подноси путем система централне евиденције обједињене процедуре 

(ЦЕОП) односно преко портала https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ таксирана са 470,00динара 

републичке административне таксе. 

 

Решеое дпнела  

Сампстални саветник 

Дипл.инж.гра. Снежана Петрпвић 
 


