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К а њ и ж а

Одсек за  грађевинске  и  инспекцијске послове,  Oдсек  за  привреду  и  развој,  Oдељење  за
привреду,  финансије и развој,  Oпштинске управе  Oпштине Кањижа,   а на основу  чл.  8đ Закона о
планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр.  72/2009, 81/2009 – исправка,  64/2010 –  одлука  УС,
24/2011, 121/2012,  42/2013 - одлука  УС,  50/2013 - одлука  УС,  98/2013-  одлука  УС,  132/2014,
145/2014), члана 30, став 2  Уредбе о локацијским условима („Сл. Гласник РС“ бр.35/2015 и 114/2015)
члана 8, став 2  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.
Гласник РС“ бр. 113/2015 и 96/2016), члана 210. Закона о општем управном поступку („Сл. Лист СРЈ“
бр.  33/97  и  31/01 и  „Сл.  Гласник  РС“  бр.  30/10 и  18/2016)  и члана  11.  Одлуке  о  организацији
Општинске управе општине Кањижа („Сл. Лист општине Кањижа“ бр. 9/2014 7/2015 и 25/2016),  у
предмету издавања локацијских услова, поступајући по захтеву Сабо Виктора, ул. Републиканска бр.
8/а из Малог Песка , чији је пуномоћник  Кевешди Ева (ЈМБГ: 0604959825028), ул. Фехер Ференца
бр.44 из Кањиже,  доноси :

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ  СЕ  захтев  за  издавање  Локацијских  услова  бр.  ROP-KAN-20451-LOC-1/2017
(интерни  број:  353-55/2017-1.2.)  поднет  дана  11.7.2017.год.  од  стране  пуномоћника  Кевешди Еве
(ЈМБГ: 0604959825028), ул. Фехер Ференца бр.44 из Кањиже у име  Сабо Виктора, ул. Републиканска
бр. 8/а из Малог Песка ,   за изградњу I  фазе Фарме за узгој живине - Стаја за живину са пратећим
садржајима,  на  кат.  парц. бр.  5665,  5666,  5667  и  део  5645  к.о.  Мартонош, због  недостатака  у
садржини достављеног идејног решења.

Образложење

Кевешди Ева (ЈМБГ: 0604959825028), ул.  Фехер Ференца бр.44 из Кањиже је у име  Сабо
Виктора, ул.  Републиканска бр. 8/а из Малог Песка  поднела  захтев овом Органу дана  11.7.2017.
године у форми електронског документа захтев за издавање Локацијских услова за изградњу I  фазе
Фарме за узгој живине - Стаја за живину са пратећим садржајима, на кат. парц. бр. 5665, 5666, 5667 и
део 5645 к.о. Мартонош.

По  пријему захтева овај орган је сходно члану 30, став 2  Уредбе о локацијским условима
(„Сл.  Гласник  РС“  бр.35/2015  и  114/2015),  члану  8.  став  2  Правилника  о  поступку  спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Сл. Гласник РС“ бр. 113/2015 и 96/2016), утврђено је да
се локацијски услови не могу издати због недостатака у идејном решењу.
На основу добијеног обавештења о немогућности издавања услова за пројектовање и прикључење од
„ЕПС Дистрибуција“ Суботица заведени под бр. 87.1.0.0.-Д.07.09.-182964-17 од 18.7.2017.  - Идејно
решење не садржи све потребене податке  за издавање услова .  
Подаци потребни за издавање услова за пројектовање и прикључење:

• начин мерења - директно - директна мерна група, број тарифа - једна - две;
• потребни енергетски капацитети, односно потребна максимална једнодневна снага (називна

струја гл. осигурача);
• уколико су се на предметној парцели налазили објекти којима је испоручивана електрична

енергија  и  уколико  се  за  прикључење  новог  објекта  желе  искористити  постојећи  мерни
уређаји, тада се обавезно за мерне уређаје наводе одобрене снаге , ЕД број и оционо, број
издатог одобрења;

• У главној свески је наведена потребна снага од 30 kW што није у складу са називном струјом
главних осигурача и на 3x40A ни са 3x50A
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Како захтев садржи горе наведене  недостатке у ИДР , нису испуњени услови за даље 
поступање по захтеву, те је у складу са чланом 8. став  2  Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем („Сл. Гласник РС“ бр. 113/2015 и 96/2016), одлучено као 
у диспозитиву овог закључка.

У складу са чл. 8, став 6  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Сл. Гласник РС“ бр. 113/2015 и 96/2016), уколико подносилац захтева у року 
од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на 
интернет страници надлежног органа , поднесе нов усаглашен захтев и отклони све утврђене 
недостатке није потребно да доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново 
плаћа административну таксу и накнаду. 

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.

ПОУКА  О  ПРАВНОМ  СРЕДСТВУ:  Против  овог  закључка  може  се  изјавити  приговор
Општинском већу општине Кањижа , путем овог Органа у року од 3 дана од пријема закључка.

Такса за  овај  закључак по чл.  19.  Закона о републичким административним таксама се не
плаћа.

Достављено: 
    Подносиоцу захтева
    Архиви   

           Шеф Одсека за грађ. и инспекцијске  послове   
                                                                                   Шафрањ Атила                                 
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