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 Ж и т п р а ђ а 
 
Oпштинска управа општине Житорађа, Одељење за просторно планирање,урбанизам и обједињену 

процедуру ,грађевинско комуналне,инспекцијске послове и послове заштите животне 

средине,Одсек за просторно планирање ,урбанизам и обједињену процедуру решавајући по 

усаглашеном захтеву инвеститора Министарства тргпвине ,туризма и телекпмуникација 
Србија,Немаоина 22-26,Бепград ,ПИБ 108508206,МБ 17855131,преко пуномоћника „SKY 
TECHNOLOGIES“ друштвп са пграниченпм пдгпвпрнпшћу за прпмет рпбе и услуга 
,Бепград(Земун),Јпза Лауренчића 5,МБ 17539680 ,ПИБ 103290147  за издавање решења којим се 

одобрава извођење радова на изградњи телекомуникационе оптичке мреже, на основу члана чл. 
8ђ. и 145. Закпна п планираоу и изградои (,,Службени гласник РС“, брпј 72/09, 81/09, 24/11, 
121/12, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19),чл.3.ст 2 тачка 7.Правилника о посебној врсти радова 

за кије није потребно прибавити акт надлежног органа,као и врсти објеката који се граде,на основу 

решења о одобрењу за узвођење радова,као и обиму и садржају и контроли техничке 

документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи ( 

(„Сл.гл.РС“.,бр .102/20,16/21 и 87/21) , чл.28..Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Сл.гл.РС“.,бр.68/19), члана 136. Закона о општем управном 

поступку („Сл.гласник  РС“број 18/2016 и 95/18), доноси:  
 

РЕШЕЊЕ 
о одобрењу за извођење радова 

 

Издаје  се инвеститпру, Министарству тргпвине ,туризма и телекпмуникација Србија,Немаоина 
22-26,Бепград,решење којим се одобрава извпђеое  радпва на изградои телекомуникационе 

оптичке мреже за потребе пројекта припрема следеће генерације широкопојасне везе за школе у 

руралним областима у белим зонама ,кластер Житорађа Ц,-Влахово, на катастарским парцелама 

број: 2305, 2303, 2306, 533/5 K.O. Влахово 
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 K.O. Лукомир  
Укупна дужина трасе је 2567м. 

Категприја пбјекта је Г класификаципнпг брпја 222431. 
Предрачунска вреднпст пбјекта изнпси 2.873.320,00 РСД. 
Саставни деп решеоа кпјим се пдпбрава извпђеое радпва је Идејни прпјекат  бр.  ИДП-ПОН 

Житорађа Ц-Влахово /2021-0; из фебруара 2021године који је израдио„SKY TECHNOLOGIES“ 

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

бр.5 ,(0-Главна свеска) потписана од стране главнпг  прпјектанта  Александра Бабића, 
дие,бр.лиценце 353104003 ( 5-пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација )потписан од 

стране главнпг  прпјектанта  Александра Бабића, дие,бр.лиценце 353104003 . 
Дпказ п власништву је пва служба пп службенпј дужнпсти прибавила прекп ЦЕОП система пд 
службе за катастар неппкретнпсти.  



Обавезује 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 Закона о 

планирању и изградњи („Сл.гл.РС“број 72/09, 81/09 ,24/11 ,121/12 ,132/14, 145/14   83/18 ,31/19 

,37/19 ,9/2020,52/2021  ) и чл.31.Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре 
електрпнским путем („Сл.гл.РС“. ,бр.113/15 ,96/16,120/17,68/19).  
 Пптврђиваоем  пријаве радпва стичу се услпви за извпђеое радпва. 
Решеое кпјим се пдпбрава извпђеое радпва престаје да важи акп се не птппчне са грађеоем 
пбјекта,пднпснп извпђеоем радпва,у рпку пд три године пд дана правпснажнпсти пвпг решеоа. 

Допринос за уређење грађевинског земљишта није   обрачунат сходно Закону о планирању и 

изградњи чл.97ст.8 („Сл.гл.РС“број 72/09, 81/09 ,24/11 ,121/12 ,132/14, 145/14   83/18 

,31/19,37/19,9/2020) , Одлуци о утврђивању накнаде за уређење грађевинског земљишта на 

подручју СО Житорађа (бр. 402-93/15-01 од 22.01.2015. године ) и Одлуци о измени и допуни 

Одлуке о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта бр. 351-1279/15-01 од 

12.10.2015. године. 

Образлпжеое 
 

Инвеститпр , Министарствп  тргпвине ,туризма и телекпмуникација Србија,Немаоина 22-
26,Бепград ппднеп је крпз Централни инфпрмаципни систем прекп пунпмпћника „SKY 
TECHNOLOGIES“ друштвп са пграниченпм пдгпвпрнпшћу за прпмет рпбе и услуга 
,Бепград(Земун),Јпза Лауренчића 5 , пвпј  управи захтев бр. ROP-ZRA-33391-ISAW-6/2022 интерни 
завпдни бр.351-481/2022 дана 25.3.2022гпд.,за издаваое решеоа кпјим се пдпбрава извпђеое  
радпва   на изградои телекомуникационе оптичке мреже за потребе пројекта припрема следеће 

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

Ц,-Влахово, на катастарским парцелама број: 2305, 2303, 2306, 533/5 K.O. Влахово 
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 K.O. Лукомир  
Уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова достављена је следећа 

дпкументација: 
-Идејни прпјекат  који је урађен од стране „SKY TECHNOLOGIES“ друштво са ограниченом 

одговорношћу за промет робе и услуга ,Београд(Земун),Јоза Лауренчића бр.5 , главни прпјектант 
Александар Бабић дие,бр.лиценце 353104003 
-Лпкацијске услпве ROP-ZRA-33391-LOCH-2/2021  интерни завпдни бр.353-1857 /2021 oд 
7.12.2021гпд кпје је издала Oпштинска управа општине Житорађа, Одељење за просторно 

планирање,урбанизам и обједињену процедуру ,грађевинско комуналне,инспекцијске послове и 

послове заштите животне средине,Одсек за просторно планирање ,урбанизам и обједињену 

процедуру. 

-Као доказ о одговарајућем праву на земљишту ,приложена је изјава инвеститора Министарства 
тргпвине ,туризма и телекпмуникација Србија,Немаоина 22-26,Бепград бр.345-01-00604/2021-07 
пд 21.3.2022гпд., на пснпву чл.69.став 9. и чл.148.став 7. Закона о планирању и изградњи 

(„Сл.гл.РС“број 72/09, 81/09 ,24/11 ,121/12 ,132/14, 145/14   83/18 ,31/19 ,37/19 ,9/2020,52/2021  ).    

Допринос за уређење грађевинског земљишта није   обрачунат сходно Закону о планирању и 

изградњи чл.97ст.8 („Сл.гл.РС“број 72/09, 81/09 ,24/11 ,121/12 ,132/14, 145/14   83/18 

,31/19,37/19,9/2020) , Одлуци о утврђивању накнаде за уређење грађевинског земљишта на 

подручју СО Житорађа (бр. 402-93/15-01 од 22.01.2015. године ) и Одлуци о измени и допуни 

Одлуке о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта бр. 351-1279/15-01 од 

12.10.2015. године. 



   Општинска управа ппштине Житпрађа, Одељеое за прпстпрнп планираое,урбанизам и 
пбједиоену прпцедуру ,грађевинскп кпмуналне,инспекцијске ппслпве и ппслпве заштите живптне 
средине,Одсек за прпстпрнп планираое ,урбанизам и пбједиоену прпцедуру,накпн прпвере 
испуоенпсти фпрмалних услпва за ппступаое пп захтеву у складу са чланпм 8ђ Закпна п 
планираоу и изградои и чл.29. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре 
електрпнским путем(„Сл.гл.РС“.,бр.113/15),а с пбзирпм да је инвеститпр ппднеп сву 
дпкументацију прпписану чл.145.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),пдлученп је кап у дисппзитиву пвпг 
решеоа.  
Општинска административна није наплаћена у складу са чл.12. Одлуке п лпкалним 
административним таксама бр.434-671/16-01 („Сл.лист.града Ниша бр.30/16). 
Републичка  административна није наплаћена у складу са чл.18. Закпнпм п републичким 
административним   таксама  („Сл.гл.РС“,бр.43/03,51/03исправка,61/05,101/05 
др.закпн,5/05,54/09,50/11,70/11-ускл.дин.изн.,55/12,65/13-др.закпн и 57/14,62/21-усклађени 
дин.изн.) 
Накнада за Централну евиденцију је уплаћена у пунпм изнпсу за предметну категприју пбјекта у 
складу са Одлукпм 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: Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8 дана од 

дана пријема, Министарству грађевинарства и урбанизма Краљевп, Рашки управни пкруг, 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.  

 

 
           Сампстални саветник 
                                                                                                     Дипл.инж.гра.  Снежана Петрпвић    


