
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за привреду, пољопривреду, урбанизам,  

грађевинарство, заштиту животне средине,  

комунално-стамбене послове 

Број: ROP-MID-6184-WA-3/2018 

Заводни број: 351-97/2018-05 

Датум: 14.06.2018. 

Мали Иђош 

  

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

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

8ђ. и 148. Закона о планирању и изградњи („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 32. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015, 

96/2016 и 120/2017) и члана 17. Одлуке о општинској  управи („Сл. лист општине Мали Иђош“, 

бр. 2/2013, 10/2013, 14/2014, 21/2016 и 32/2017), издаје следеће: 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање потврде о пријави радова, бр. ROP-MID-6184-WA-

3/2018 од 13.06.2018. године, поднет од стране инвеститора „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ доо 

Београд, Огранак Суботица, мат. бр. 070054666, Суботица, ул. Сегедински пут бр. 22-24, из 

разлога што нису испуњени услови за пријаву радова.  

Инвеститор „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ доо Београд, Огранак Суботица, мат. бр. 070054666, 

Суботица, ул. Сегедински пут бр. 22-24, путем Бранка Драгаша из Суботице, поднео је дана 

13.06.2018. године захтев за пријаву радова за извођење радова на изградњи СТС-28, ЕВ-3, 

20/0,4kV са 0,4kV водовима у улици Дугачка у насељу Мали Иђош на катастарској парцели бр. 

4368 к.о. Мали Иђош. 

Увидом у достављену документацију на основу члана 148. Закона о планирању и 

изградњи и члана 32. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем, утврђено је следеће: 

- Бранко Драгаш из Суботице поднео је захтев у своје име, иако није законски заступник 

“ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ доо Београд, Огранак Суботица што није у складу са чланом 

8ђ. Закона о планирању и изградњи 

- у пријави радова инвеститор је навео датум планираног почетка радова 13.06.2018. 

године што није у складу са чланом 148. Закона о планирању и изградњи који 

прописује да инвеститор подноси пријаву радова најкасније осам дана пре почетка 

извођења радова 

Према претходно наведеном пријава радова се сматра непотпуна, те се подносилац захтева 

обавештава да нису испуњени услови за пријаву радова, односно извођење радова. 

 

Доставити:   

1. Инвеститору 

2. Архиви                                                                  

        РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

            Халгато Имре 


