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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-ISAWHA-2/2017 од 18.09.2017. 

Број: 351-281/2017-1.2. 

Дана: 26.09.2017. 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. 4022/2 и 

4026 к.о. Кањижа,   доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К 

о одбацивању усаглашеног захтева 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашен 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. 4022/2 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 преко свог 

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

Органу дана 18.09.2017. год., преко ЦИС-а усаглашен 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. 4022/2 и 4026 к.о. Кањижа. 

  

Одбацује се захтев из следећих разлога: 

 

1.  На основу члана 19. и 20. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. Гласник РС“ бр. 113/2015 и 96/2016), ако су испуњени 

формални услови за даље поступање по захтеву, надлежни орган по службеној 

дужности, без одлагања, прибавља од органа надлежног за послове државног премера 

и катастра извод из листа непокретности за катастарску парцелу и утврђује постојање 

одговарајућег права на земљишту, односно објекту. У прибављеном Препису листа 

непокретности број: 4172 к.о. Кањижа издат од стране РГЗ Службе за катастар 
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непокретности Кањижа, под бројем: 952-5/2017-31 од 25.09.2017. године, катастарска 

парцела број 4026 к.о. Кањижа не постоји, него су означене две катастарске парцеле 

4026/1 и 4026/2 к.о. Кањижа. Приложена документација уз захтев гласи за парцеле  

4022/2 и 4026 к.о. Кањижа. На основу  наведеног потребно је ускладити бројеве 

парцела  и комплетну документацију која се прилаже  за издавање решења о одобрењу 

за извођење радова за предметни захтев. 

 

2. На основу истог Правилника, под чланом 29., ако уз усаглашени захтев из става 11. 

овог члана  подносилац достави измењен документ у односу на документ који је већ 

доставио уз одбачени захтев, надлежни орган ће поступати по том измењеном 

документу. Приложена је Пуномоћ од стране Финансијера доо “TISA COOP” (мат. бр: 

08181624) из Кањиже, пут Народних хероја бр. 6. за Марка Тиквицког, дипл. инж. ел. 

из Суботице, ул. Ивана Миланковића бр.13. (ЈМБГ: 0605951820058), за заступање у 

свим радњама  у вези подношења захтева 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. Потребно је 

ускладити бројеве парцела са предметним захтевом. 

 

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. 

 

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                               


