РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента - Општинска управа
Одељење за грађевинске и комуналне послове
Одсек за урбанизам, грађевинске и комуналне послове
Број предмета: ROP-SEN-6682-LOC-1/2017
Заводни број у општини: 353-10/2017-IV/05
Дана: 27.03.2017 године
Сента
Општинска управа Општине Сента, Одељење за грађевинске и комуналне послове, Одсек за
урбанизам, грђевинске и комуналне послове, поступајући по захтеву д.о.о. „ Пансат Сента“
из Сенте ул. Петефи Шандора 8, поднетог преко пуномоћника Шандор Лајоша из Сенте ул.
Чука Золтана бр. 34, законског заступника Бироа за пројектовање Нови Дом, за издавање
локацијских усалова за изградњу прикључног електричног вода за послови простор
на..к.п.бр. 1810/1 К.О. Сента, на основу члан 8 став 2 и члана 12 став 2 Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
("Сл.гласник РС",
бр.113/2015, 96/2016) и чл. 210. Закона о општем управном поступку ( „ Сл. Лист СРЈ „ бр.
33/1997 и 31/2001 у Сл. Гласник РС „ бр. 30/2010) доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ се захтев за издавање локацијских услова под бр. ROP-SEN-6682-LOC-1/2017 од
19.03.2017 године (евидентираног у писарници Општине Сента 353-10 /2017-IV/05 ) за
изградњу прикључног електричног вода за послови простор на..к.п.бр. 1810/1 К.О. Сента,
поднет од стране д.о.о. „ Пансат Сента „ , из Сенте Петефи Шандора бр. 8, на основу
Обавештења о немогућности издавање услова за пројектовање и прикључење ЕПС
Дистрибуција бр. 87.1.0.0-Д.07.09.-76768-17
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
д.о.о. „ Пансат Сента „ из Сенте ул. Петефи Шандора бр. 8 поднео је захтев, овом Одељењу,
дана 19.03.2017 године, преко пуномоћника Шандор Лајоша из Сенте ул. Чука Золтана бр. 34,
законског заступника Бироа за пројектовање Нови Дом, за издавање локацијских услова за
изградњу прикључног електричног вода за послови простор на..к.п.бр. 1810/1 К.О. Сента у ул.
Поштанска бр. 16
Надлежни орган у складу са чл. 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем, послала је захтев ЕПС дистрибуцији у Суботици за издавање услова за
пројектовање и прикључење пословног простора у ул. Поштанска бр. 16 на.к.п.бр. 1810/1 К.О.
Сента
Ако ималац јавних овлашћења достави надлежном органу обавештење да не може да изда
услове за пројектовање и прикључење због недостатака у садржини идејног решења
достављеног уз захтев за издавање локацијских услова, надлежни орган без одлагања одбацује
захтев за издавање локацијских услова у складу са чланом 8.став 2. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС", бр.113/2015.
96/2016).
Према Обавештења о немогућности издавање услова за пројектовање и прикључење, ималац
јавних овлашћења тј. ЕПС дистрибуција, Огранак Електродистрибуција Суботица није у
могућности да изда тражене услове због недостатке у садржини ИДР-а;



Обавештење о немогућности издавање услова за пројектовање и прикључење
ЕПС Дистрибуција бр. 87.1.0.0-Д.07.09.-76768-17;

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.
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Ако уз усаглашени захтев из става 6. члана 8 подносилац достави измењен документ у
односу на документ који је већ доставио уз одбачени захтев, надлежни орган ће поступати по
том измењеном документу.
Ако због измењеног документа наступи додатни формални недостатак који је разлог за
одбацивање захтева, подносилац не може поново користити право из става 6. овог члана.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против закључка из ст. 1. и 2. члана 8 подносилац захтева
може изјавити приговор надлежном општинском, односно градском већу, преко надлежног
органа, у року од три дана од дана достављања.

Прилог:



Обавештење о могућности издавања услова за пројектовање и прикључење, издате од
стране ЕПС дистрибуција, Огранак Суботица бр: 87.1.0.0.-Д.07.09.-76768/17 од
24.03.2017 године;

Закључак доставити:


подносиоцу захтева преко пуномоћника;



архиви;

ПРЕДМЕТ ОБРАДИО:

Урбаниста
Руководилац Одсека за урбанизам
грађевинске и комуналне послове
Виг Корнелиа дипл.инг.грађ.

Начелник одељења
за грађевинске послове
Туза Валериа дипл.инг.грађ.
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