
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за привреду, пољопривреду, урбанизам,  

грађевинарство, заштиту животне средине,  

комунално-стамбене послове 

Број: ROP-MID-9340-LOC-1/2018 

Заводни број: 353-15/2018-05 

Датум: 04.05.2018.  

Мали Иђош 

 

Одељење за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне 

средине, комунално-стамбене послове Општинске управе општине Мали Иђош на основу члана 

8ђ. Закона о планирању и зградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 

121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014), члана 146. Закона о општем управном 

поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 

35/2015, 114/2015 и 117/2017), члана 17. Одлуке о општинској  управи („Сл. лист општине Мали 

Иђош“, бр. 2/2013,10/2013, 14/2014 и 32/2017) и члана 8. Правилника о поступку спровођењу 

обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник РС“, бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) 

решавајући по захтеву инвеститора „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ доо Београд, Огранак Суботица, 

мат. бр. 07005466, ул. Сегедински пут бр. 22-24, Суботица, поднет путем Драгаш Бранка, ЈМБГ 

0110955820207, Суботица, за издавање локацијских услова, доноси: 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ доо Београд, Огранак 

Суботица, мат. бр. 07005466, ул. Сегедински пут бр. 22-24, Суботица, за издавање локацијских 

услова за изградњу кабловског вода 20kV од постојеће СТС-31 до постојеће УЗТС-6П у насељу 

Фекетић на катастарским парцелама бр. 5175/1, 7358/8, 5175/9, 7273/1, 7260/3, 7272, 1995/2 и 

1995/6 к.о. Фекетић, због недостатака у достављеној документацији. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одељењу за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне 

средине, комунално-стамбене послове Општинске управе општине Мали Иђош, инвеститор 

„ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ доо Београд, Огранак Суботица, мат. бр. 07005466, ул. Сегедински пут 

бр. 22-24, Суботица, путем Драгаш Бранка, ЈМБГ 0110955820207, Суботица, поднео је дана 

13.04.2018. године захтев за издавање локацијских услова. 

 

       Увидом у достављену документацију, надлежни орган на основу члана 8. Уредбе о 

локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/2015, 114/2015 и 117/2017) електронским путем 

дана 18.04.2018. године поднео је захтев имаоцу јавних овлашћења ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“, 

Сектор за одржавање јавних путева I и II реда, Одељење техничких послова одржавања и 

заштите, Београд, за издавање услова за пројектовање и извођење радова за изградњу кабловског 

вода 20kV од постојеће СТС-31 до постојеће УЗТС-6П у насељу Фекетић. Дана 27.04.2018. 

године електронским путем примљен је одговор, заводни број ДБ 40 (ROP-MID-9340-LOC-1-

HPAP-5/2018) oд 27.04.2018. године, од надлежног имаоца јавних овлашћења о томе да се не 



могу издати услови за пројектовање предметних инсталација, због недостатака у достављеној 

документацији. С обзиром да нису испуњени услови за даље поступање по захтеву, дoнeт je 

зaкључaк кao у диспoзитиву. 

 

         У складу са чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем, уколико подносилац захтева у року од десет дана од дана пријема овог 

решења, а најкасније у року од тридесет дана од дана објављивања на интернет станици 

Општинске управе Мали Иђош, поднесе нов усаглашен захтев и отклони све недостатке, не 

плаћа административне таксе и накнаде. 

 

 

Поука о правном средству:  
Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу у року од три дана 

од дана достављања истог, непосредно или преко овог Одељења. Приговор се таксира са 460,00 

динара републичке административне таксе на основу Закона о републичким административним 

таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 

70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013, 57/2014, 45/2015, 83/2015, 112/2015, 50/2016, 

61/2017, 113/2017 и 3/2018) који се уплаћује на рачун бр. 840-742221843-57, модел 97, позив на 

бр. 23-219. 

 

 

Доставити:                                                                         

1. Инвеститору - подносиоцу захтева  

                                                                                             

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

   Халгато Имре 

 

 

 


