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Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Кањижа 

Општинска управа општине Кањижа 

Одeљење за грађевинске и инспекцијске послове 

ЦИС бр: ROP-KAN-6832-IUP-4/2018 од 8.10.2018. 

Број: 351-840/2018-2.  

Дана: 18.10.2018. године 

Кањижа 

 

Одeљење за грађевинске и инспекцијске послове Oпштинске управе општине Кањижа, 

решавајући по захтеву подносиоца ENVIGAS ALFA DOO za proizvodnju električne energije Sremska 

Kamenica (мат. бр. 20910852) са седиштем у Сремској Каменици, ул. Војводе Путника бр. 79, 

поднетом по пуномоћнику Милану Брканлићу (јмбг 2108978112288) из Бачког Јарка, за издавање 

употребне дозволе за објекат за производњу енергије из обновљивих извора – Електране на биомасу 

за комплекс когенеративног гасног постројења инсталисане снаге 800kWa и трансформатора 

1000kWa, на кат. парц. бр. 3292/7 к.о. Мартонош, на основу члана 158. и члана 8ђ. став 3. Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 

42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 44. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15, 

96/16 и 120/17) доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

о одбацивању захтева 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора ENVIGAS ALFA DOO za proizvodnju električne energije 

Sremska Kamenica (мат. бр. 20910852) са седиштем у Сремској Каменици, ул. Војводе Путника бр. 

79, за издавање решења о употребној дозволи за објекат за производњу енергије из обновљивих 

извора – Електране на биомасу за комплекс когенеративног гасног постројења инсталисане снаге 

800kWa и трансформатора 1000kWa, на кат. парц. бр. 3292/7 к.о. Мартонош, као непотпун, сагласно 

одредбама члана 44. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15, 96/16 и 120/17). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Инвеститор, ENVIGAS ALFA DOO za proizvodnju električne energije Sremska Kamenica (мат. 

бр. 20910852) са седиштем у Сремској Каменици, ул. Војводе Путника бр. 79, дана 8.10.2018. 

године поднела је захтев овом органу преко ЦИС-а за издавање решења о употребној дозволи за 

објекат за производњу енергије из обновљивих извора – Електране на биомасу за комплекс 

когенеративног гасног постројења инсталисане снаге 800kWa и трансформатора 1000kWa, на кат. 

парц. бр. 3292/7 к.о. Мартонош, као непотпун. 

Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је да нису испуњени сви 

формални услови из члана 43. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл гласник РС“, бр. 113/15, 96/16 и 120/17) за поступање по поднетом 

захтеву, и то: 

- приложена пуномоћ инвеститора дата Јовану Ћулуму за потписивање у име и за рачун 

инвеститора не садржи име и презиме законског заступника привредног друштва;  

- инвеститор у приложеној документацији, као и у захтеву у систему треба да наведе тачне 

податке о свом седишту и адреси; 

- сви пројекти морају бити електронски потписани од одговорног лица пројектанта 

предметног дела пројекта и одговорног пројектанта предметног дела пројекта; 

- у главној свесци пројекта за извођење одлуку о одређивању главног пројектанта није 

оверио и потписао инвеститор; 

- наведене површине објеката у техничкој документацији и у приложеном елаборату 

геодетских радова нису у сагласности, а приказ положаја објеката је исти; 
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- у изјави инвеститора, стручног надзора и извођача радова - Прилог бр. 7. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докуемнтације према 

класи и намени објектата („Сл. гласник РС“, бр. 72/2018) у делу који се односи на податке о 

инвеститору погрешно је назначена адреса инвеститора и инвеститор није потписао изјаву у 

оригиналу; 

- у достављеном елаборату геодетских радова скица одржавања катастра непокретности није 

оверена од стране овлашћеног лица. 

У члану 44. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15, 96/16 и 120/17) прописано је да подносилац захтева против 

овог закључка може изјавити приговор општинском већу, преко овог органа, у року од три дана од 

дана достављања.  

 Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема 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 и накнаду. Подносилац захтева може само једном 

искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације 

поднете уз захтев који је одбачен. 

 На основу овако утврђеног чињеничног стања, имајући у виду да за поступање по захтеву 

нису испуњени формални услови, то је на основу члана 29. став 5. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15, 96/16 и 

120/17) одлучено као у диспозитиву овог закључка. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор 

Општинском већу општине Кањижа у року од 3 дана од пријема закључка, путем овог органа. 

 

 

 

 Руководилац Одељења за грађевинске  

         и инспекцијске послове 

                                                                                Атила Шафрањ, дипл. инж. шумарства 

 

 

Доставити:   

1. Инвеститору 

2. Грађевинском инспектору 

3. Архиви 


