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ОдОд јунајуна 2005.2005.годинегодине додо јунајуна 2009.2009.годинегодине примљенопримљено прекопреко

44330 0 жалбижалби

ОдлукеОдлуке уу другомдругом степенустепену--најчешћенајчешће поништајпоништај, , прекопреко 10 10 
жалбижалби одбијеноодбијено

РазлозиРазлози заза поништајпоништај--свисви попо ЗУПЗУП--уу::
--погрешнопогрешно ии непотпунонепотпуно утврђеноутврђено чињеничночињенично стањестање

--погрешнапогрешна применапримена материјалногматеријалног праваправа

--битнебитне повредеповреде правилаправила поступкапоступка

УУ највећемнајвећем бројуброју случајеваслучајева уоченеуочене сусу повредеповреде правилаправила

поступкапоступка, , сс тимтим штошто некенеке погрешнепогрешне процеснепроцесне одлукеодлуке

проистичупроистичу ии изиз непотпунонепотпуно утвршеногутвршеног чињчињ..стањастања илиили

погрешнепогрешне применепримене матмат..праваправа

УВОДУВОД
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УВОДУВОД

ПрегледПреглед решенихрешених жалбижалби 2006.2006.-- 20092009..
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УВОДУВОД

ПрегледПреглед запримљенихзапримљених жалбижалби 01.01.01.01.--01.06.2009.01.06.2009.

959575752323УКУПНОУКУПНО

1133101033ЕлектродистрибуцијаЕлектродистрибуција доодоо

БеоградБеоград

333300ЦентарЦентар доодоо КрагујевацКрагујевац

1166131333ЕлектровојводинаЕлектровојводина доодоо

НовиНови СадСад

454535351010ЕлектросрбијаЕлектросрбија доодоо

КраљевоКраљево

2121141477ЈугоистокЈугоисток доодоо НишНиш

укупноукупножалбежалбепредставкепредставкеПривреднаПривредна друштвадруштва
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БитнеБитне повредеповреде правилаправила поступкапоступка којекоје сесе најчешћенајчешће дешавајудешавају уу
праксипракси сусу::

--ПовредаПовреда начеланачела саслушањасаслушања странкестранке чланчлан 9. 9. ЗУПЗУП--аа
--ПогрешнаПогрешна применапримена одредбеодредбе чланачлана 134134--138. 138. ЗУПЗУП--аа
--ПогрешнаПогрешна применапримена одредбеодредбе чланачлана 58. 58. ставстав 2. 2. ЗУПЗУП--аа
--ПогрешнаПогрешна применапримена одредбеодредбе чланачлана 127. 127. ставстав 3., 3., аа уу везивези чланачлана 58. 58. 
ставстав 2. 2. ЗУПЗУП--аа

--ПогрешнаПогрешна применапримена одредбеодредбе чланачлана 121121--123. 123. ЗУПЗУП--аа
--ПоступањеПоступање противнопротивно одредбамаодредбама ЗУПЗУП--аа којимакојима сесе прописујупрописују роковирокови
заза поступањепоступање органаоргана надлежногнадлежног заза решавањерешавање

--ПоступањеПоступање противнопротивно одредбиодредби чланачлана 232. 232. ставстав 2. 2. ЗУПЗУП--аа
--ПоступањеПоступање противнопротивно одредбамаодредбама 6464--68. 68. ЗУПЗУП--аа
--УУ предметимапредметима недостајунедостају потврдепотврде оо извршеномизвршеном достављањудостављању

БитнеБитне повредеповреде правилаправила поступкапоступка



77

БитнеБитне повредеповреде правилаправила

поступкапоступка
�� ПовредаПовреда начеланачела саслушањасаслушања странкестранке -- чланчлан

9., 9., аа уу везивези саса чланомчланом 133. 133. ЗаконаЗакона оо општемопштем
управномуправном поступкупоступку. . РешењеРешење оо одобрењуодобрењу заза
прикључењеприкључење нене можеможе сесе донетидонети уу скраћеномскраћеном
поступкупоступку ((чланчлан 131. 131. ЗУПЗУП--аа), ), већвећ сесе морамора
спровестиспровести посебанпосебан испитнииспитни поступакпоступак ((чланчлан
132. 132. ЗУПЗУП--аа). ). КакоКако природаприрода правнеправне ствариствари
налаженалаже дада сесе поводомповодом захтевазахтева заза издавањеиздавање
одобрењаодобрења заза прикључењеприкључење морамора извршитиизвршити
увиђајувиђај нана теренутерену, , тото сесе, , сагласносагласно одредбиодредби
чланачлана 139. 139. ЗУПЗУП--аа, , морамора одредитиодредити ии усменаусмена
расправарасправа; ; 
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БитнеБитне повредеповреде правилаправила

поступкапоступка

�� ПогрешнаПогрешна применапримена одредбеодредбе чланачлана 134134--138. 138. 
ЗУПЗУП--аа. . ДоносиДоноси сесе закључакзакључак оо прекидупрекиду
поступкапоступка аа дада нисунису испуњенииспуњени условиуслови заза
прекидпрекид, , јерјер неманема претходногпретходног питањапитања уу смислусмислу
ЗУПЗУП--аа ( ( уговоруговор оо изградњиизградњи прикључкаприкључка, , 
измирењеизмирење дугадуга заза утрошенуутрошену електричнуелектричну
енергијуенергију, , изградњаизградња енергетскогенергетског објектаобјекта којикоји јеје
условуслов заза прикључењеприкључење, , нијеније предходнопредходно
питањепитање уу смислусмислу ЗУПЗУП--аа); ); 
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БитнеБитне повредеповреде правилаправила

поступкапоступка

�� ПогрешнаПогрешна применапримена одредбеодредбе чланачлана 58. 58. ставстав 2. 2. 
ЗУПЗУП--аа. (. (захтевзахтев сесе одбацујеодбацује збогзбог недостатаканедостатака уу

поднескуподнеску, , аа дада уу списимасписима неманема доказадоказа дада јеје

странкастранка позванапозвана дада доставидостави недостајућунедостајућу

документацијудокументацију, , илиили јеје позванапозвана алиали нијеније

упозоренаупозорена нана последицепоследице пропуштањапропуштања рокарока заза

доставудоставу););



1010

БитнеБитне повредеповреде правилаправила

поступкапоступка

�� ПогрешнаПогрешна применапримена одредбеодредбе чланачлана 127. 127. ставстав

3., 3., аа уу везивези чланачлана 58. 58. ставстав 2. 2. ЗУПЗУП--аа. (. (захтевзахтев

сесе одбацујеодбацује аа дада уу списимасписима неманема доказадоказа дада јеје

странкастранка позванапозвана дада доставидостави недостајућунедостајућу

документацијудокументацију, , илиили јеје позванапозвана алиали нијеније

упозоренаупозорена нана последицепоследице пропуштањапропуштања рокарока заза

доставудоставу, , илиили сесе тражитражи доставадостава

документациједокументације, , заза којукоју доставудоставу уу смислусмислу

материјалнихматеријалних прописапрописа, , неманема основаоснова); ); 
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БитнеБитне повредеповреде правилаправила

поступкапоступка

�� ПогрешнаПогрешна применапримена одредбеодредбе чланачлана 121121--123. 123. 
ЗУПЗУП--аа ((поступакпоступак сесе обустављаобуставља, , аа дада странкастранка

нијеније одусталаодустала одод захтевазахтева); ); 
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БитнеБитне повредеповреде правилаправила

поступкапоступка

�� ПоступањеПоступање противнопротивно одредбамаодредбама 6464--68. 68. ЗУПЗУП--аа
–– садржинасадржина ии начинначин вођењавођења записниказаписника оо

важнијимважнијим радњамарадњама уу поступкупоступку -- записникзаписник оо

усменојусменој расправирасправи, , записникзаписник оо увиђајуувиђају

((записникзаписник јеје нејасаннејасан, , нечитакнечитак, , нене садржисадржи

обавезнеобавезне деловеделове ии чињеничночињенично стањестање одод

значајазначаја заза решавањерешавање););
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БитнеБитне повредеповреде правилаправила

поступкапоступка

�� УУ предметимапредметима недостајунедостају потврдепотврде оо

извршеномизвршеном достављањудостављању ((доставницадоставница) ) 
управнеуправне одлукеодлуке ии другихдругих отправакаотправака уу поступкупоступку

((обавезнообавезно личнолично достављањедостављање –– чланчлан 77. 77. ЗУПЗУП--
аа););
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ПогрешноПогрешно ии непотпунонепотпуно

утврђеноутврђено чињеничночињенично стањестање

�� УУ поступкупоступку којикоји претходипретходи доношењудоношењу решењарешења

морајуморају сесе утврдитиутврдити правилноправилно ии потпунопотпуно свесве

чињеницечињенице ии околностиоколности одод значајазначаја заза

доношењедоношење законитогзаконитог ии правилногправилног решењарешења

((одлучнеодлучне чињеницечињенице) ) –– чланчлан 8. 8. ЗУПЗУП--аа –– начелоначело

истинеистине. . 
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ПогрешноПогрешно ии непотпунонепотпуно

утврђеноутврђено чињеничночињенично стањестање

�� ПолазећиПолазећи одод садржинесадржине решењарешења оо одобрењуодобрењу

заза прикључењеприкључење ((чланчлан 53. 53. ЗаконаЗакона оо

енергетициенергетици ии 10. 10. УредбеУредбе оо условимаусловима испорукеиспоруке

електричнеелектричне енергијеенергије), ), релевантнерелевантне чињеницечињенице

сусу онеоне чињеницечињенице којекоје опредељујуопредељују прописанупрописану

садржинусадржину решењарешења..
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ПогрешноПогрешно ии непотпунонепотпуно

утврђеноутврђено чињеничночињенично стањестање

УУ циљуциљу утврђивањаутврђивања овихових чињеницачињеница, , неопходнонеопходно
јеје::

�� извршитиизвршити увиђајувиђај нана теренутерену ии анализуанализу стањастања
дистрибутивнедистрибутивне електроенергетскеелектроенергетске мрежемреже којојкојој
гравитирагравитира објекатобјекат подносиоцаподносиоца захтевазахтева

�� странкамастранкама омогућитиомогућити дада оствареостваре ии заштитезаштите
својасвоја праваправа ии правнеправне интересеинтересе –– упознатиупознати ихих
саса утврђенимутврђеним чињеничнимчињеничним стањемстањем ии
омогућитиомогућити имим учешћеучешће уу извођењуизвођењу доказадоказа
((чланчлан 125. 125. ЗУПЗУП--аа). ). 
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ПогрешноПогрешно ии непотпунонепотпуно

утврђеноутврђено чињеничночињенично стањестање

ПропустПропуст органаоргана уу погледупогледу утврђивањаутврђивања

чињеничногчињеничног стањастања, , основоснов јеје заза поништењепоништење

решењарешења уу смислусмислу чланачлана 232. 232. ЗУПЗУП--аа..
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ПогрешнаПогрешна применапримена

материјалногматеријалног праваправа
--ЗаконЗакон оо енергетициенергетици ((„„СлужбениСлужбени гласникгласник РСРС““, , бројброј 84/04)84/04)
--ЗаконЗакон оо планирањупланирању ии изградњиизградњи ((„„СлужбениСлужбени гласникгласник РСРС““, , бројброј 47/03 47/03 
ии 34/06).34/06).

--УредбаУредба оо условимаусловима испорукеиспоруке електричнеелектричне енергијеенергије ((„„СлужбениСлужбени
гласникгласник РСРС““, , бројброј 107/2005).107/2005).

--МетодологијаМетодологија оо критеријумимакритеријумима ии начинуначину одређивањаодређивања трошковатрошкова
прикључкаприкључка нана системсистем заза преноспренос ии дистрибуцијудистрибуцију електричнеелектричне
енергијеенергије ((„„СлужбениСлужбени гласникгласник РСРС““, , бројброј 60/06, 79/06, 114/06,14/07 60/06, 79/06, 114/06,14/07 
ии 9/09)9/09)

--ТехничкиТехнички прописипрописи ((ПравилнициПравилници).).
--ДругиДруги прописипрописи чијучију применупримену налаженалаже конкретанконкретан случајслучај ((најчешћенајчешће
кодкод оценеоцене активнеактивне легитимацијелегитимације) ) -- ЗаконЗакон оо основамаосновама
својинскоправнихсвојинскоправних односаодноса, , ЗаконЗакон оо одржавањуодржавању стамбенихстамбених зградазграда
итдитд..

--ЗаконЗакон оо порезупорезу нана додатудодату вредноствредност ((„„СлужбениСлужбени гласникгласник РСРС““, , бројброј
84/2004, 86/2004, 61/2005 84/2004, 86/2004, 61/2005 ии 61/2007).61/2007).
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ПогрешнаПогрешна применапримена

материјалногматеријалног праваправа

ПорезПорез нана додатудодату вредноствредност обрачунаваобрачунава сесе

непосредномнепосредном применомприменом ЗаконаЗакона оо порезупорезу нана

додатудодату вредноствредност, , каокао приходприход буџетабуџета

РепубликеРепублике СрбијеСрбије ии, , уу смислусмислу одредбеодредбе чланачлана

42. 42. истогистог, , исказујеисказује уу испостављеномиспостављеном рачунурачуну..

УтврђивањеУтврђивање ПДВПДВ--аа решењемрешењем оо одобрењуодобрењу заза

прикључењеприкључење противнопротивно јеје ЗаконуЗакону оо порезупорезу нана

додатудодату вредноствредност, , каокао ии одредбиодредби чланачлана 53., 53., аа уу
везивези чланачлана 55. 55. ЗаконаЗакона оо енергетициенергетици ((ПДВПДВ нијеније

трошактрошак прикључкаприкључка уу смислусмислу МетодологијеМетодологије))
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РешењеРешење оо прикључењуприкључењу
ЕлементиЕлементи РешењаРешења ((чланчлан 196. 196. ставстав 3. 3. ЗУПЗУП--аа))

ОБАВЕЗНИОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИЕЛЕМЕНТИ: : 
�� УводУвод ((чланчлан 197. 197. ЗУПЗУП--аа))
�� ДиспозитивДиспозитив //изрекаизрека решењарешења ((чланчлан 198.)198.)
�� ОбразложењеОбразложење ((чланчлан 199199..))
�� УпутствоУпутство оо правномправном средствусредству ((чланчлан 200200..))
�� НазивНазив органаоргана којикоји доносидоноси решењерешење, , евидевид. . бројброј ии датумдатум
доношењадоношења решењарешења, , потписпотпис овлашћеноговлашћеног службеногслужбеног лицалица ии
печатпечат, , илиили самосамо факсимилфаксимил ((чланчлан 196. 196. ставстав 3. 3. ЗУПЗУП--аа))

НедостатакНедостатак прописаногпрописаног елементаелемента уу решењурешењу представљапредставља битнубитну
повредуповреду правилаправила поступкапоступка, , којакоја јеје основоснов заза поништајпоништај решењарешења уу
жалбеномжалбеном постпукупостпуку, , уу смислусмислу чланачлана 232. 232. ставстав 2. 2. ЗУПЗУП--аа, , аа оо чемучему
другостепенидругостепени ораноран водиводи рачунарачуна попо службенојслужбеној дужностидужности..
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РешењеРешење оо прикључењуприкључењу
1. 1. УводУвод РешењаРешења ((чланчлан 197. 197. ЗУПЗУП--аа))

СадржинаСадржина уводаувода: : 
�� називназив органаоргана којикоји доносидоноси решењерешење

�� прописпропис oo надлежностинадлежности тогтог органаоргана

�� имеиме странкестранке ии њеногњеног законскогзаконског заступниказаступника
илиили пуномоћникапуномоћника ((акоако гага имаима))

�� предметпредмет поступкапоступка--краткократко означењеозначење дада сесе
радиради оо управнојуправној ствариствари издавањаиздавања одобрењаодобрења
заза прикључењеприкључење

�� назначењеназначење актаакта којимкојим сесе службеномслужбеном лицулицу даједаје
овлашћењеовлашћење заза вођењевођење управногуправног поступкапоступка ии
доношењедоношење решењарешења..
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РешењеРешење оо прикључењуприкључењу
1. 1. УводУвод РешењаРешења ((чланчлан 197. 197. ЗУПЗУП--аа))

�� НајчешћеНајчешће грешкегрешке уу УводуУводу решењарешења: : 

�� позивањепозивање нана МетодологијуМетодологију, , ЗаконЗакон оо

електропривредиелектропривреди, , ЗаконЗакон оо планирањупланирању ии

изградњиизградњи, , ненавођењененавођење актаакта којимкојим јеје датодато

овлашћењеовлашћење заза вођењевођење поступкапоступка ии доношењедоношење

решењарешења лицулицу којекоје јеје потписанопотписано каокао

доносилацдоносилац решењарешења
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РешењеРешење оо прикључењуприкључењу
УводУвод решењарешења којимкојим сесе решаварешава оо захтевузахтеву заза

прикључењеприкључење (1)(1)

�� УУ уводууводу РешењаРешења којимкојим сесе одобраваодобрава

прикључењеприкључење требатреба навестинавести самосамо онеоне члановечланове

законазакона којимакојима сесе утврђујеутврђује надлежностнадлежност

првостепеногпрвостепеног органаоргана заза доношењедоношење решењарешења, , 
нпрнпр: : 

-- чланчлан 5151--52. 52. ЗаконаЗакона оо енергетициенергетици ((увекувек) ) 

ии

-- адекватанадекватан чланчлан ЗаконаЗакона оо општемопштем управномуправном

поступкупоступку..
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РешењеРешење оо прикључењуприкључењу
УводУвод решењарешења којимкојим сесе решаварешава оо захтевузахтеву заза

прикључењеприкључење ((22))
�� РешењеРешење сесе доносидоноси нана основуоснову следећихследећих члановачланова ЗУПЗУП--
аа, , ии тото::

�� чланчлан 192192. . ЗУПЗУП--аа кадакада првостепенипрвостепени органорган доносидоноси
решењерешење оо прикључењуприкључењу, , каокао ии кадакада одбијаодбија захтевзахтев заза
прикључењеприкључење збогзбог нпрнпр. . непостојањанепостојања
енергетскоенергетско//техничкихтехничких условауслова илиили другихдругих разлогаразлога збогзбог
којихкојих нијеније могућемогуће усвојитиусвојити захтевзахтев заза прикључењеприкључење

�� чланчлан 225225--227227. . ЗУПЗУП--аа кадакада првостепенипрвостепени органорган, , 
испитујућииспитујући поднетуподнету жалбужалбу, , оцениоцени дада сусу жалбенижалбени
наводинаводи основаниосновани, , папа донеседонесе новоново решењерешење којимкојим
замењујезамењује решењерешење којекоје сесе жалбомжалбом побијапобија
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РешењеРешење оо прикључењуприкључењу
ЗакључакЗакључак оо одбацивањуодбацивању захтевазахтева--УводУвод (2)(2)

�� УУ уводууводу ЗакључкаЗакључка којимкојим сесе захтевзахтев одбацујеодбацује, , поредпоред чланачлана 5151--
52. 52. ЗаконаЗакона оо енергетициенергетици, , наводинаводи сесе ии одговарајућиодговарајући члчл. . ЗУПЗУП--
аа, , ии тото::

�� чланчлан 115 115 ставстав 11. . ЗУПЗУП--аа –– неманема процеснихпроцесних претпоставкипретпоставки заза
покретањепокретање поступкапоступка ((нпрнпр. . подносилацподносилац захтевазахтева неманема активнуактивну
легитимацијулегитимацију заза подношењеподношење захтевазахтева заза прикључењеприкључење))

�� чланчлан 127. 127. ставстав 3, 3, аа уу везивези саса чланомчланом 58. 58. ставстав 2. 2. ЗУПЗУП--аа –– кадакада уу
остављеномостављеном рокуроку странкастранка нене допунидопуни захтевзахтев заза прикључењеприкључење
достављањемдостављањем траженогтраженог доказадоказа уу накнаднонакнадно остављеномостављеном рокуроку. . 
ПредусловПредуслов заза доношењедоношење овоговог закључказакључка јеје дада јеје странкастранка билабила
упозоренаупозорена нана последицепоследице пропуштањапропуштања накнаднонакнадно одређеногодређеног рокарока
изиз позивапозива, , каокао ии дада органорган поседујепоседује прописанпрописан доказдоказ оо уручењууручењу
позивапозива заза исправкуисправку поднескаподнеска
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РешењеРешење оо прикључењуприкључењу
ЗакључакЗакључак оо обустављањуобустављању илиили прекидупрекиду

поступкапоступка--УводУвод (3)(3)
1. 1. УУ уводууводу ЗакључкаЗакључка којимкојим сесе поступакпоступак обустављаобуставља

�� нана захтевзахтев странкестранке -- чланчлан 121. 121. ставстав 2.2. илиили 122. 122. ставстав 33. . ЗаконаЗакона оо
општемопштем управномуправном поступкупоступку, , можеможе сесе донетидонети самосамо уколикоуколико тото
странкастранка захтевазахтева

�� кадакада странкастранка нене доставидостави органуоргану доказдоказ дада јеје покренулапокренула поступакпоступак
предпред другимдругим надлежнимнадлежним органоморганом илиили судомсудом заза решењерешење
претходногпретходног питањапитања уу остављеномостављеном рокуроку,  ,  нана основуоснову чланачлана 137. 137. 
ставстав 3. 3. ЗУПЗУП--аа, , доносидоноси сесе закључакзакључак оо обуставиобустави поступкапоступка--сматрасматра
сесе дада јеје странкастранка одусталаодустала одод захтевазахтева

2.2.УУ уводууводу ЗакључкаЗакључка којимкојим сесе поступакпоступак прекидапрекида наводинаводи сесе чланчлан
134. 134. ставстав 1. 1. ЗУПЗУП--аа ((дакледакле, , постојипостоји питањепитање којекоје јеје самосталнасамостална
правнаправна целинацелина безбез чијегчијег претходногпретходног решењарешења нијеније могућемогуће решитирешити
стварствар, , аа заза чијечије решењерешење јеје надлежаннадлежан судсуд илиили другидруги органорган). ). 
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РешењеРешење оо прикључењуприкључењу
2. 2. ДиспозитивДиспозитив решењарешења ((чланчлан 53. 53. ЗаконаЗакона оо енергетициенергетици ии чланчлан

198. 198. ЗУПЗУП--аа))

ДиспозитивомДиспозитивом решењарешења сесе решаварешава оо предметупредмету поступкапоступка ((захтевзахтев сесе усвајаусваја

илиили одбијаодбија). ). ДиспозитивДиспозитив решењарешења, , кадакада сесе захтевзахтев странкестранке усвајаусваја, , морамора

садржатисадржати::

�� податкеподатке оо објектуобјекту којикоји сесе прикључујеприкључује ((објекатобјекат купцакупца односноодносно

произвођачапроизвођача), ), одобренаодобрена снагаснага, , вршновршно оптерећењеоптерећење, , врстуврсту уређајауређаја заза

мерењемерење, , снагаснага//струјаструја осигурачаосигурача, , итдитд..

�� важноважно:: начинначин ии техничкетехничке условеуслове прикључењаприкључења каокао ии самосамо местоместо

прикључењаприкључења тјтј. . навођењенавођење тачкетачке уу којојкојој сесе вршиврши прикључењеприкључење нана

дистрибутивнидистрибутивни системсистем ((водвод, , СТССТС, , МБТСМБТС, , каокао ии гдегде сесе тити објектиобјекти налазеналазе

уу односуодносу нана објекатобјекат подносиоцаподносиоца захтевазахтева...), ...), какокако биби сесе јаснојасно виделовидело којикоји

објектиобјекти чинечине „„прикључакприкључак““, , тјтј.  .  шташта јеје подносилацподносилац захтевазахтева дужандужан дада

платиплати нана имеиме трошковатрошкова којикоји сусу насталинастали одобравањемодобравањем конкретногконкретног

прикључењаприкључења

�� местоместо ии начинначин мерењамерења ((одод значајазначаја заза разграничењеразграничење одговорностиодговорности заза

предатупредату енергијуенергију))

�� трошактрошак прикључкаприкључка ии другидруги елементиелементи прописанипрописани ЗакономЗаконом ии УредбомУредбом
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РешењеРешење оо прикључењуприкључењу
ТрошакТрошак прикључкаприкључка каокао деодео диспозитивадиспозитива

решењарешења

НајчешћеНајчешће грешкегрешке уу диспозитивудиспозитиву РешењаРешења

�� укупанукупан трошактрошак прикључкаприкључка утврђенутврђен решењемрешењем

садржисадржи исказанисказан ПДВПДВ,  ,  аа штошто јеје супротносупротно

ЗаконуЗакону оо ПДВПДВ--уу( ( уместоуместо дада ПДВПДВ будебуде исказанисказан

нана рачунурачуну))

�� УУ решењурешењу одлученоодлучено дада јеје висинависина трошковатрошкова

прикључкаприкључка утврђенаутврђена УговоромУговором бројброј... ... одод...  ...  
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РешењеРешење оо прикључењуприкључењу
ОбразложењеОбразложење решењарешења ((чланчлан 199. 199. ЗУПЗУП--аа))

�� УУ праксипракси, , великивелики бројброј решењарешења неманема образложењеобразложење којекоје садржисадржи
свесве елементеелементе прописанепрописане чланомчланом 199. 199. ставстав 2. 2. ЗУПЗУП--аа, , папа сесе изиз
овоговог разлогаразлога овакваоваква решењарешења поништавајупоништавају уследуслед немогућностинемогућности
оценеоцене законитостизаконитости решењарешења штошто чиничини битнубитну повредуповреду правилаправила
поступкапоступка, , аа оо чемучему другостепенидругостепени органорган морамора водитиводити рачунарачуна попо
службенојслужбеној дужностидужности..

�� ЈасноЈасно ии потпунопотпуно указивањеуказивање нана одлучнеодлучне чињеницечињенице утврђенеутврђене уу
поступкупоступку, , прописепрописе ии разлогеразлоге којикоји сусу руководилируководили првостепенипрвостепени
органорган дада одлучиодлучи каокао уу диспозитивудиспозитиву, , умањујеумањује могућностмогућност дада
странкастранка другостепеномдругостепеном органуоргану изјавиизјави жалбужалбу уу којојкојој наводинаводи дада јојјој
нијеније јаснојасно изиз којихкојих разлогаразлога ии нана основуоснову којихкојих прописапрописа јеје решенорешено
каокао уу диспозитивудиспозитиву. . 
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РешењеРешење оо прикључењуприкључењу
ОбразложењеОбразложење решењарешења ((чланчлан 199. 199. ЗУПЗУП--аа))

РешењеРешење сесе можеможе сматратисматрати законитимзаконитим, , измеђуизмеђу осталогосталог, , самосамо уколикоуколико
образложењеобразложење решењарешења, , поредпоред описаописа садржинесадржине захтевазахтева странкестранке, , садржисадржи
ии следећеследеће елементеелементе, , ии тото::

�� описопис чињеничногчињеничног стањастања ии разлогеразлоге којикоји сусу билибили одлучниодлучни припри оцениоцени
доказадоказа

�� образложењеобразложење разлогаразлога збогзбог којихкојих нијеније биобио уваженуважен некинеки одод захтевазахтева
странкестранке

�� правнеправне прописепрописе ии разлогеразлоге којикоји, , сс обзиромобзиром нана утврђеноутврђено чињеничночињенично
стањестање упућујуупућују нана решењерешење каквокакво јеје датодато уу диспозитивудиспозитиву

�� образложењеобразложење начинаначина нана којикоји јеје утврђенаутврђена висинависина конкретногконкретног трошкатрошка
прикључкаприкључка, , припри чемучему сесе посебнопосебно образлажуобразлажу::

(1) (1) појединачнипојединачни трошковитрошкови прикључкаприкључка попо позицијамапозицијама изиз МетодологијеМетодологије

(2)(2)извршенаизвршена корекцијекорекције трошковатрошкова прикључкаприкључка заза радоверадове, , материјалматеријал, , 
опремуопрему ии услугеуслуге којекоје јеје сносиосносио корисниккорисник уу везивези саса изградњомизградњом
прикључкаприкључка аа којикоји сусу посебнопосебно исказаниисказани уу обрачунуобрачуну трошковатрошкова прикључкаприкључка
попо позицијамапозицијама,,

(3) (3) корекцијакорекција((умањењеумањење) ) заза трошактрошак ДТСДТС--аа кадакада јеје странкастранка учествовалаучествовала уу
финансирањуфинансирању изградњеизградње енергетскихенергетских објекатаобјеката вишегвишег напонскогнапонског нивоанивоа
одод нивоанивоа нана којикоји сесе прикључујеприкључује. . 
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РешењеРешење оо прикључењуприкључењу
ПоукаПоука оо правномправном средствусредству ((чланчлан 200 200 ЗУПЗУП--аа))

�� ЈасноЈасно упућивањеупућивање комком органуоргану сесе изјављујеизјављује
жалбажалба, , уу комком рокуроку сесе изјављујеизјављује одод данадана
уручењауручења, , уу коликоколико примеракапримерака, , ии саса коликомколиком
таксомтаксом ии комком органуоргану сесе жалбажалба предајепредаје..

ДОСТАВЉАЊЕДОСТАВЉАЊЕ РЕШЕЊАРЕШЕЊА

�� ДостављањемДостављањем решењарешења странцистранци решењерешење уу
смислусмислу ЗУПЗУП--аа, , производипроизводи правноправно дејстводејство

�� ПрвостепениПрвостепени органиоргани честочесто нене располажурасполажу
адекватнимадекватним доказомдоказом оо датумудатуму уручењауручења
решењарешења странцистранци
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ОбавезеОбавезе првостепеногпрвостепеног органаоргана уу

ожалбеноможалбеном поступкупоступку

�� ПоступањеПоступање противнопротивно одредбамаодредбама ЗУПЗУП--аа
којимакојима сесе прописујупрописују роковирокови заза

поступањепоступање органаоргана надлежногнадлежног заза

решавањерешавање ((чланчлан 208. 208. ставстав 1. 1. ЗУПЗУП--аа ––
рокрок заза доношењедоношење решењарешења, , чланчлан 228. 228. 
ставстав 1. 1. ЗУПЗУП--аа –– достављањедостављање жалбежалбе саса

списимасписима предметапредмета другостепеномдругостепеном

органуоргану); ); 
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ОбавезеОбавезе првостепеногпрвостепеног органаоргана уу

ожалбеноможалбеном поступкупоступку

�� ПоступањеПоступање противнопротивно одредбиодредби чланачлана

232. 232. ставстав 2. 2. ЗУПЗУП--аа ((првостепенипрвостепени органорган јеје

дужандужан дада уу свемусвему поступипоступи попо

другостепеномдругостепеном решењурешењу););
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