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Одeљење за грађевинске и инспекцијске послове 
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Дана: 25.10.2018. године 

Кањижа 

 

 Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Oпштинске управе општине Кањижа, 

решавајући по захтеву инвеститора привредног друштва ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд 

Огранак Електродистрибуција Суботица (мат. бр. 07005466), са седиштем у Суботици, ул. 

Сегедински пут бр. 22-24, ради издавања решења о одобрењу извођења радова за 

реконструкцију 20кV надземног електроенергетског вода  са постојећим проводницима типа 

пресека Аl/Č 3*50 mm2 у к.о. Кањижа и к.о. Мартонош, на основу члана 145. став 1. 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 29. став 5. 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 ЕПС Дистрибуције д.о.о. Београд Огранак 

Електродистрибуција Суботица (мат. бр. 07005466), са седиштем у Суботици, ул. Сегедински 

пут бр. 22-24, за издавање решења о одобрењу извођења радова за реконструкцију 20кV 

надземног електроенергетског вода  са постојећим проводницима типа пресека Аl/Č 3*50 mm2 

у к.о. Кањижа и к.о. Мартонош, на кат. парц. у К.О. Кањижа, и то :4930/1, 4930/2, 4936, 4937, 

4938, 4964, 6981, 6811, 6636, 6635, 6634, 10333, 6617, 10332, 5767, 5783, 5782, 5781, 5780/2, 

5780/1, 5779, 5778, 5777, 5776, 5775, 5774, 5773, 10305, 5651, 5652, 5653, 5705, 10325, 5713, 

5714, 5715, 5716, 5717, 5718, 5719, 5720, 5721, 5722, 5723, 5724, 5725, 5726, 5727, 5728, 5729, 

5730, 5731, 5732, 5733, 5734, 5735, 5736, 5737, 5738, 5739, 5740, 5741, 5743, 5744, 5745, 5399/1, 

10303, 5397, 5379, 5329, 5274, 5293, 5300 и 5324 и К.О. Мартонош: 7152, 6125, 6124, 6123, 

6122, 6121, 6120, 6119, 6118, 6117, 6116, 6115, 6114, 6113, 6112, 6111, 6110, 6109, 6108, 6107, 

6106, 6105, 6104, 7155, 6257, 6258, 6283, 6284, 6258, 6285, 6286, 6287, 6288, 6289, 6290, 6291/1, 

6291/2, 6292, 7156, 6827, 7158, 6298, 6297, 6296, 6295, 6294, 6293, 6845, 6022, 6823, 4040, 4033, 

4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 6837, 6810, 6836, 3252, 6829, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 

2746, 2747, 2748, 2750, 2749, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 6910, 

2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 

2802, 2803, 2804, 2805, 2806,2807,6290,2984,6835,6834, као непотпун, сагласно одредбама 

члана 29. став 5. 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 

 Дана 17.10.2018. године инвеститор, привредно друштво ЕПС Дистрибуција д.о.о. 

Београд Огранак Електродистрибуција Суботица (мат. бр. 07005466), са седиштем у Суботици, 

ул. Сегедински пут бр. 22-24, поднело је захтев, преко ЦИС-а овом органу за издавање решења 

о одобрењу извођења радова за реконструкцију 20кV надземног електроенергетског вода  са 

постојећим проводницима типа пресека Аl/Č 3*50 mm2 у к.о. Кањижа и к.о. Мартонош. 

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

формални услови из члана 29. 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: 

- уз захтев није достављена пуномоћ инвеститора подносиоцу захтева, сагласно 

одредбама члана 3. став 7. Правилника о поступку спровођења обједињене 
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процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15, 96/16 и 120/17) којим 

је прописано да се у случају када се захтев подноси преко пуномоћника, уз захтев 

прилаже скенирана копија (дигитализовани примерак) пуномоћја, која не мора бити 

оверена од стране органа који је по закону надлежан за оверу, с тим што надлежни 

орган може накнадно тражити да му се достави оверено пуномоћје, ако посумња у 

његову истинитост; 

- у пријави у систему нису наведене све катастарске парцеле које су наведене у 

техничкој документацији; 

- у главној свесци одлука о одређивању главног пројектанта није потписана од 

одговорног лица/заступника инвеститора; 

- одлука о одређивању одговорног пројектанта и техничка документација није 

потписана од одговорног лица/заступника правног лица које је израдило техничку 

документацију; 

- сагласно члану 69. 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) за изградњу, доградњу или реконструкцију 

комуналне инфраструктуре и линијских инфраструктурних и електроенергетских 

објеката, постоји обавеза подносиоца захтева да достави доказ о уређењу 

имовинско-правних односа са власником парцеле за објекте из члана 69. став 2. 

Закона, а као доказ о решеним имовинско-правним односима на земљишту може се 

уместо прописаних доказа из наведеног члана и других доказа прописаних законом 

доставити и попис катастарских парцела са приложеним сагласностима власника, 

односно корисника земљишта за постављање стубова далековода;  

- сагласно издатим локацијским условима бр. 353-82/2017-1.2. од 26.12.2017. године  

и измени и допуни  локацијских услова бр. 353-96/2018-2. од 9.8.2018. год. 

Одељења за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине 

Кањижа, чији су саставни део услови имаоца јавних овлашћења, потребно је 

приложити сагласност на техничку документацију којом се потврђује испуњеност 

издатих услова. 

Сагласно наведеном, поступајући орган је констатовао да нису испуњени формални 

услови за даље поступање по захтеву, те је у складу са чланом 29. став 5. и 9. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 

113/15, 96/16 и 120/17) одлучио да закључком одбаци захтев. 

 Одредбама члана 29. став 11. Правилника о поступку спровођења обједињене 

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

уколико подносилац захтева у року отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашен захтев у 

року од 10 дана од дана пријема закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана његовог 

објављивања на интернет страници надлежног органа, не доставља документацију коју је 

поднео уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административне таксе. 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. 

 Имајући у виду напред наведено, овај орган је сагласно одредбама члана 18. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник 

РС“, бр. 113/15, 96/16 и 120/17) донео закључак као у диспозитиву.  

ПОУКА 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. подносиоцу захтева  

2. архиви 


