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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-33969-ISAW-1/2017 од 01.11.2017. 

Број: 351-347/2017-1.2. 

Дана: 13.11.2017. 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 „НИС“ ад Нови Сад из Новог Сада за реконструкцију постојећег 

префабрикованог 20 кV разводног постројења (опремљеног за дањински надзор и 

управљање), у 20 kV РП „Трешњевац“, у сврху омогућавања прикључења електране 

„Влебети 3Б“ на ДСЕЕ, на катастарској парцели бр.2836 к.о. Трешњевац,   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 реконструкцију постојећег префабрикованог 20 кV 

разводног постројења (опремљеног за дањински надзор и управљање), у 20 kV РП 

„Трешњевац“, у сврху омогућавања прикључења електране „Влебети 3Б“ на ДСЕЕ, на 

катастарској парцели бр.2836 к.о. Трешњеваца, 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  Милоша Костића (ЈМБГ: 1702978710296 ) из Београда овом Органу дана 

01.11.2017. год., преко ЦИС-а захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова за 

реконструкцију постојећег префабрикованог 20 кV разводног постројења (опремљеног 

за дањински надзор и управљање), у 20 kV РП „Трешњевац“, у сврху омогућавања 

прикључења електране „Влебети 3Б“ на ДСЕЕ, на катастарској парцели бр.2836 к.о. 

Трешњевац. 

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

израду инвестиционо – техничке документације од 25.01.2017. године између „ЕПС 

дистрибуција“д.о.о. Београд и „НИС“ ад Нови Сад из Новог Сада,  Овлашћење дато „НИС“ 

ад Нови Сад из Новог Сада од стране „ЕПС дистрибуција“ д.о.о. Београд да исходује 

пројектно-техничку документацију, Пуномоћје дато Милошу Костићу, дипл.маш.инж. 

запосел у CEEFOR доо, од стране  финансијера за електронско подношење захтева,  Услови 

за пројектовање и прикључење „ЕПС дистрибуције“ д.о.о. Београд  од 28.12.2016. године, 

Извод из листа непокретности бр. 2669 к.о. Трешњевац,  Идејни пројекат који се састоји од 
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:0-главне свеске, 4.1.1.- пројекта електроенергетских инсталација и 4.2.1.-пројекат система 

даљинског надзора и управљања - сдну, доказ о уплати накнаде за Цеоп, доказ о уплати 

Републичке административне таксе.   

 

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. Такса за ово решење по Тар. бр. 1. и 165. Закона о Републичким 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 динарски износи, 65/2013- др. закон и 57/2014- усклађени дин. 

изн., 83/2015 и 112/2015) износи  1110,00 РСД. 

3. По члану 20. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем („Сл. Гласник РС“ бр. 113/2015 и 96/2016) надлежни орган утврђује постојање 

одговарајућег права на земљишту, односно објекту, у складу са Законом. Предметни 

предвиђени радови се изводе  на предметној парцел бр. 2836 к.о. Трешњевац у 

власништу „НИС“ ад Нови Сад, у достављњеном Изводу из листа непокретности је 

евидентирано право службености пролаза код надлежног органа за послове државног 

премера и катастра , те је у складу са чл.135 Закона о планирању и изградњи потребно 

доставити Уговор о праву службености пролаза. 

Увидом у достављен Извод из листа непокретности бр.: 2669 к.о. Трешњевац, уписан 

је објекат бр. 7. – Објекат електропривреде – РЕЗЕРВОАР ТЕХНОЛОШКОГ 

КОНДЕНЗАНТА МЕ ВЕЛЕБИТ 1-2, и у достављену Диспозицију објеката Идејног 

пројекта објекат бр. 7. је назначен као разводно постројење  20 kV, димензија 

3,30mx4,30m, што укупно износи 14,19m². Из наведеног је потребно ускладити Идејни 

пројекат са стањем у катастру непокретности уколико је објекат уписан у исти. 

 

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. 
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Достављено:                                 Шеф Одсека   за грађевинске и инспекцијске послове      

 Странци 

 Овом органу      

 Архиви                               


