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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-18704-ISAW-3/2017 од 13.11.2017. 

Број: 351-361/2017-1.2. 

Дана: 21.11.2017. године 

Кањижа 

 

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

Oпштинске управе Oпштине Кањижа, у поступку издавања решења о одобрењу извођења радова 

по члану 145. Закона о планирању и изградњи за реконструкцију са доградњом надстрешнице 

изнад објекта „Мембранско постројење М-310“, на катастарској парцели бр.2825/1 к.о. 

Трешњевац, по захтеву овлашћеника Милане Керац (ЈМБГ: 2707966805041 ) из Новог Сада, 

стално запослене у фирми „AXIS GRAĐEVINSKI BIRO“ ДОО, а на основу члана 29. став 6. 

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

РС“ бр. 113/2015 и 96/2016), члана 136. 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) доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о одбацивању захтева 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашен захтев инвеститору НИС а.д. Нови Сад (МБ: 20084693), из 

Новог Сада, ул. Народног фронта 12., за издавање решења о одобрењу извођења радова по члану 

145. Закона о планирању и изградњи за реконструкцију са доградњом надстрешнице изнад 

објекта „Мембранско постројење М-310“, на катастарској парцели бр.2825/1 к.о. 

Трешњевац, због неиспуњених услова по члану 29. став 3. и став 6. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. Гласник РС“ бр. 113/2015 и 

96/2016). 

 

Образложење 

 

 НИС а.д. Нови Сад (МБ: 20084693), из Новог Сада, ул. Народног фронта 12.,  поднео је 

усаглашен захтев преко свог овлашћеника Милане Керац (ЈМБГ: 2707966805041 ) из Новог Сада, 

стално запослене у фирми „AXIS GRAĐEVINSKI BIRO“ ДОО, овом Органу дана 13.11.2017. 

год., за издавање решења о одобрењу извођења радова по члану 145. Закона о планирању и 

изградњи за реконструкцију са доградњом надстрешнице изнад објекта „Мембранско 

постројење М-310“, на катастарској парцели бр.2825/1 к.о. Трешњевац. 

 

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 Изводу из листа непокретности 

број: 2669 к.о. Трешњевац, издат од стране РГЗ Службе за катастар непокретности 

Кањижа, под бројем: 952-5/2017-44 од 20.11.2017. године, на катастарској парцели број 

2825/1 к.о. Трешњевац није уписан предметни објекат предвиђен за реконструкцију са 

доградњом, већ је уписана забележба : Поднет је захтев за провођење промене број 952-

02-7-25/2017-СНИМАЊЕ ОБЈЕКТА. 
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Имајући у виду напред наведено, овај орган је на основу својих овлашћења из члана 29. 

став 6. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. 

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

Ако надлежни орган у постпку по захтеву не одобри извођење радова, подносилац захтева 

има право на повраћај републичке административне таксе за доношење решења, наведена у 

члану 28. став 2. тачка 2) овог правилника, односно да ту таксу употреби у поновљеном 

поступку. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На основу члана 29. став 8. Правилника о поступку 

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

96/2016) подносилац захтева против овог Решења може изјавити жалбу Покрајинском 

секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине АП Војводине са 

седиштем у Новом Саду у року од осам дана од дана достављања, непосредно или путем овог 

органа, таксирано са 460 дин. Реп. адм. таксе по Тар. бр. 6. Закона о републичким 

административним 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, 50/2016-усклађени динарски износ и 61/2017-усклађени динарски износ). 

 

 

 

 

 

Достављено: Странци,                                                 Шеф одсека 

                       Овом органу,                         за грађевинске и инспекцијске послове: 

                       Архиви,      

 


