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Ж и т п р а ђ а 

 
Oпштинска управа oпштине Житoрађа, Служба за инспекцијске, грађевинскo- 
кoмуналне,    пoслoве урбанизма и oбједиоене прпцедуре,решавајући пп усаглашенпм захтеву 
Министарства тргпвине,туризма и телекпмуникација, Бепград, МБ 17855131,ПИБ, 108508206,ппднетпг 
прекп пунпмпћника „SKY TECHNOLOGIES“ друштвп са пграниченпм пдгпвпрнпшћу за прпмет рпбе и услуга 
,Бепград(Земун),Јпза Лауренчића 5,МБ 17539680 ,ПИБ 103290147, за издаваое пдпбреоа за изградоу 
телекпмуникаципне пптичке мреже, на пснпву члана 101.Закпна  п ппштем управнпм ппступку 
(„Сл.гласник РС“брпј 18/2016) дпнпси: 
 

РЕШЕЊЕ 
 

 Одбија се усаглашени захтев Министарства тргпвине,туризма и телекпмуникација, Бепград, МБ 
17855131, ПИБ, 108508206, кпји је ппднет дана 18.2.2022гпд., прекп пунпмпћника „SKY TECHNOLOGIES“ 
друштвп са пграниченпм пдгпвпрнпшћу за прпмет рпбе и услуга ,Бепград(Земун),Јпза Лауренчића 5,МБ 
17539680 ,ПИБ 103290147 за изградоу телекпмуникаципне пптичке мреже на кат.парцелама:  
   2604 КО Дпое Црнатпвп; 

 433,2052,456,464,493/1,494/1, 2050,2053, 141/1 КО Гпрое Црнатпвп;  
3478,3482, Гпрои Дренпвац;  
1722, 1334/1,814,813,1721, 1446, КО Дпои Дренпвац. 
 Увидпм у извпде из листпва неппкретнпсти  кпји су крпз крпз CIS дпстављени уз захтев   
утврђенп је да не ппстпји пдгпварајуће правп  на кат.парцели бр.814 КО Дпои Дренпвац .  
Пре ппднпшеоа нпвпг захтева за издаваое пдпбреоа за изградоу,ппднети захтев за измену 
лпкацијских услпва. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
Овпj служби је дана 18.2.2022гпд. ппднет захтев Министарства тргпвине,туризма и телекпмуникација, 
Бепград, брпј захтева  ROP-ZRA-30553–ISAWHA-3/2022,интерни заводни број 351-257/2022 за 
изградоу телекпмуникаципне пптичке мреже ближе пписанп у дисппзитиву решеоа. 

Увидпм у извпде из листпва неппкретнпсти  кпји су крпз крпз CIS дпстављени уз захтев   
утврђенп је да не ппстпји пдгпварајуће правп  на кат.парцели бр.814 КО Дпои Дренпвац. 
Пре ппднпшеоа нпвпг захтева за издаваое пдпбреоа за изградоу,ппднети захтев за измену 
лпкацијских услпва. 

 
Какп је у ппступку утврђенп да у кпнкретнпм случају,нису испуоени услпви за даље ппступаое 
пп захтеву ,уз навпђеое свих недпстатака, пдлученп је кап у дисппзитиву решеоа. 
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 

490,00динара републичке административне таксе. 

 

Решеое дпнела  

Сампстални саветник 
Дипл.инж.гра. Снежана Петрпвић 

 


