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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА КАЊИЖА 

Општинска управа општине Кањижа 

Одељење за привреду, финансије и развој 

Одсек за грађевинске и инспекцијске послове 
ЦИС бр: ROP-KAN-26420-ISAW-1/2017 од 30.08.2017. 

Број: 351-274/2017-1.2. 

Дана: 15.09.2017. године 

Кањижа 

 

 Одсек за грађевинске и инспекцијске послове, Одељење за привреду, финансије и 

развој, Oпштинске управе Oпштине Кањижа, на основу члана 145. став 1 и члана 8ђ.став 3. 

Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – 

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013- одлука УС, 

132/2014 и 145/2014), члана 29. став 5. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Сл. Гласник РС“ бр. 113/2015 и 96/2016), на основу  члана 

146. Закона о општем управном поступку („Сл. Гласник РС“ бр. 18/2016) и члана 11. Одлуке 

о организацији Општинске управе општине Кањижа („Сл. Лист општине Кањижа“ бр. 

9/2014, 7/2015 и 25/2016), поступајући по управном предмету „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. 

Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, Суботица, ул. Сегедински пут 22-24,  a 

за потребе финансијера „Тисацооп“ д.о.о. из Кањиже, Пут народних хероја бр.6 из Кањиже 

за изградњу 20 кV кабловског вода за МБТС-400 „TISA COOP“ Кањижа и уградња СН 

блока у МБТС-400 „TISA COOP“ Кањижа, на катастарским парцелама бр.4995/2 и 4026 

к.о. Кањижа,   доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К 

о одбацивању захтева 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак 

Електродистрибуција Суботица, Суботица, ул. Сегедински пут 22-24 , за издавање решења 

о одобрењу извођења радова   за изградњу 20 кV кабловског вода за МБТС-400 „TISA 

COOP“ Кањижа и уградња СН блока у МБТС-400 „TISA COOP“ Кањижа, на 

катастарским парцелама бр. 4995/2 и 4026 к.о. Кањижа, као непотпун.  

 

Образложење 

 

 „ЕПС Дистрибуцаија“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица 
(МБ: 07005466) из Суботице, ул. Сегедински пут 22-24 бр.28., поднео је захтев преко свог 

пуномоћеника - овлашћеника Марка Тиквицког (ЈМБГ: 0605951820058 ) из Суботице овом 

Органу дана 30.08.2017. год., преко ЦИС-а захтев за издавање решења о одобрењу извођења 

радова за изградњу 20 кV кабловског вода за МБТС-400 „TISA COOP“ Кањижа и 

уградња СН блока у МБТС-400 „TISA COOP“ Кањижа у насељу Кањижа на катастарским 

парцелама бр. 4995/2 и 4026 к.о. Кањижа. 

 Уз захтев је достављена следећа документација: Уговор о финансирању услуге за 

прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије  између „ЕПС 

дистрибуција“д.о.о. Београд и „Тисацооп“д.о.о. Кањижа,  Овлашћење дато „Тисацооп“ д.о.о. 

Кањижа од стране „ЕПС дистрибуција“ д.о.о. Београд да исходује пројектно-техничку 

документацију, Овлашћење дато „Електропројект“д.о.о. Суботица од стране  инвеститора 

„Тисацооп“ д.о.о. Кањижа да  исходује пројектно-техничку документацију,  Решење „ЕПС 

дистрибуције“ д.о.о. Београд  тј. одобрење за прикључење објеката: зграде трговине, 

магацина и хладњаче, Копија плана,  Потврда од РГЗ,  Идејно решење које се састоји од 

:главне свеске и пројекта електроенергетских инсталација, доказ о уплати накнаде за Цеоп, 

доказ о уплати Републичке административне таксе.   
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Одбацује се захтев из следећих разлога: 

1. Приложена документација није у складу са чланом 3. став 2. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем у делу који се односи на 

потписивање докумената квалификованим електронским потписом. У предметном 

захтеву приложена документација није електронски потписана од стране подносиоца 

захтева.  

2. Уз захтев нису приложени услови за пројектовање и прикључење за паралелно вођење 

електроенергетског кабла  са Државним путем II A реда , ознака пута 102 (к.п. 4995/2 

к.о. Кањижа)  који је у надлежности ЈП “Путеви Србије“ Београд.  Захтев није у 

складу са чланом 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. Гласник РС“ бр. 113/2015 и 96/2016) и  члана 2. став 3. 

Уредбе о локацијским условима („Сл. Гласник РС“ бр. 35/2015 и 114/2015).  

3. У случају извођења радова из члана 28. став 1  Правилника о спровођењу обједињене 

процедуре електронским путем за које је потребно прибавити услове за пројектовање 

и  прикључење од стране имаоца јавних овлашћења  , пре подношења захтева за 

издавање решења о одобрењу извођења радова , инвеститор подноси захтев за 

издавање локацијских услова надлежном органу. 

 

Имајући у виду напред наведено, овај орган је на основу својих овлашћења из члана 29. 

став 5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. 

Гласник РС“ бр. 113/2015 и 96/2016), донео одлуку као у диспозитиву овог закључка. 

 

На основу члана 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015 и 96/2016) подносилац захтева против 

овог Закључка може изјавити приговор надлежном општинском већу, преко надлежног 

органа, у року од три дана од дана достављања. Ако подносилац захтева у року од 10 дана од 

пријема закључка 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. 

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. 

 

Такса за овај закључак по чл. 19. Закона о реп. адм. Таксама („Сл. Гласник РС“ бр. 

43/2003, 51/2003-исправка, 61/2005, 101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011-

усклађени дин. изн., 55/2012-др. прописи, 93/2012 и 47/2013 – усклађени дин. изн., 65/2013- 

др. Закон, 57/2014- усклађени дин. изн., 83/2015 и 112/2015 и 50/2016-усклађени дин. Износи 

и 61/2017-усклађени дин.износи). 

 се не плаћа. 

 

 

 

Достављено:                                 Шеф Одсека   за грађевинске и инспекцијске послове      

 Странци 

 Овом органу      

 Архиви                               


