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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 Министарства 

трговине,туризма и телекомуникација, Београд, МБ 17855131,ПИБ, 108508206,поднетог 

преко пуномоћника „SKY TECHNOLOGIES“ друштво са ограниченом одговорношћу за промет робе и 

услуга ,Београд(Земун),Јоза Лауренчића 5,МБ 17539680 ,ПИБ 103290147, за издаваое лпкацијских 

услпва за изградоу телекомуникационе оптичке мреже, припрема следеће генерације 

широкопојасне везе за школе у руралним областима у белим зонама ,кластер Житорађа 

Г  на основу 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 изградоу телекомуникационе 

оптичке мреже припрема следеће генерације широкопојасне везе за школе у руралним 

областима у белим зонама ,кластер Житорађа Г на кат.парцелама : 

КО Влахово:2305,2303,2306,533/5 

 КО Лукомир : 4389 ,1372, 1397/3, 1014/1 ,1015/2 ,1012/2, 1012/1, 1011/2, 1010, 1008, 

1007,1006,1005,1004,1003,1002,1000,999, 998,997/3, 997/1,996,995,994,993,992/2,992/1 

,991,990,989,987,985/1,984,983,980,973,979,977,976,975/1,4388, 921 , 920, 

инвеститпра Министарства трговине,туризма и телекомуникација, Београд, ,кпји 
је ппднет пд стране пунпмпћника, „SKY TECHNOLOGIES“ друштво са 

ограниченом одговорношћу за промет робе и услуга ,Београд(Земун),Јоза 

Лауренчића 5,збпг недпстатака у идејнпм решеоу а на пснпву пбавештеоа 
дпстављенпг пд стране „ЈП Путеви Србија“,инт.бр.ЉНП 347 пд 26.10.2021гпд. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Овпј служби је дана 30. 9.2021гпд. ппднет захтев инвеститпра Министарства 

трговине,туризма и телекомуникација, Београд  за издаваое лпкацијских услпва за 
изградоу телекомуникационе оптичке мреже припрема следеће генерације 

широкопојасне везе за школе у руралним областима у белим зонама ,кластер Житорађа 

Г , захтев је ппднет пд стране пунпмпћника, „SKY TECHNOLOGIES“ друштво са 

ограниченом одговорношћу за промет робе и услуга ,Београд(Земун),Јоза Лауренчића 

5. 

На основу обавештења дпстављенпг пд стране „ЈП Путеви Србија“,инт.бр.ЉНП 347 
пд 26.10.2021гпд.,ппстпје недпстаци у идејнпм решеоу збпг кпјих нису издати услпви 
за прпјектпваое и изградоу пд стране пвпг јавнп предузећа. 

 
  

Уз захтев је ппднетп : 



-Идејни прпјекат 

-Пунпмпћје 
- дпказ п уплати накнаде за услуге централне евиденције пбједиоене прпцедуре  

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 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: Против овог закључка може се изјавити приговор 

општинском већу општине Житорађа,у року од 3 дана од дана достављања, преко овог 

одељења , односно преко портала https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ таксирана са 

150 дин.општинске административне таксе. 

 

Закључак се дпставља: 

Ппднпсипцу захтева,архиви и пбјављује се на званичнпј интернет страници ппштине 

Житпрађа. 
 

 

 

Рукпвпдилац Одељеоа  

Сампстални саветник  

Дипл.инж.гра. Снежана Петрпвић 

 


