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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-22225-CPI-2/2017 од 12.10.2017. 

Број: 351-321/2017-1.2. 

Дана: 07.11.2017. године 

Кањижа 

 

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

развој, Oпштинске управе Oпштине Кањижа, у поступку издавања решења о грађевинској 

дозволи на основу члана 135. Закона о планирању и изградњи за изградњу ауто-

механичарске радионице, на локацији ул. Суботички пут бр. 41. у насељу Кањижа, бр. 

катастарске парцеле: 376/1 к.о. Кањижа, који је уписан у листу непокретности бр. 5742 

к.о. Кањижа, по захтеву пуномоћеника Молнар Иштвана из Кањиже име наведеног 

инвеститора Žolt Bognar PR, Servis „Аuto-Bognar“ Kanjiža (мат. бр.: 62633450) из Кањиже, 

ул. Творничка бр. 4., а на основу члана 18. 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 следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

о одбацивању захтева 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев наведеном инвеститору Žolt Bognar PR, Servis „Аuto-Bognar“ 

Kanjiža (мат. бр.: 62633450) из Кањиже, ул. Творничка бр. 4., за издавање решења о 

грађевинској дозволи за изградњу ауто-механичарске радионице, на локацији ул. 

Суботички пут бр. 41. у насељу Кањижа, бр. катастарске парцеле: 376/1 к.о. Кањижа, 

који је уписан у листу непокретности бр. 5742 к.о. Кањижа,, планиране  категорије „Б“ 

(В) са класификационим ознаком: 123001, због неиспуњених услова по члану 17. став 1 

тачка  2), 3) и тачка 5)  и члана 20. Правилника о поступку спровођења обједињене 

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

 

Образложење 

 

 Žolt Bognar PR, Servis „Аuto-Bognar“ Kanjiža (мат. бр.: 62633450) из Кањиже, ул. 

Творничка бр. 4., поднео је захтев преко свог пуномоћеника Молнар Иштвана  из Кањиже 

овом Органу дана 12.10.2017. год., за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу 

ауто-механичарске радионице, на локацији ул. Суботички пут бр. 41. у насељу Кањижа, 

бр. катастарске парцеле: 376/1 к.о. Кањижа. Планиране категорије „Б“ (В) са 

класификационим ознаком: 123001. 
 

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 – доказ о уплати - није електронски потписана од 

стране подносиоца захтева.  

2. На основу члана 17. став 1. надлежни орган проверава испуњеност формалних услова 

по за поступање по том захтеву : под тачком 2) да ли је као подносилац захтева 

озанчен инвеститор, под тачком 5)  да ли је уз захтев приложен доказ о уплати 
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административних такси и на основу члана 20. истог правилника надлежни орган  

утврђује постојање одговарајућег права за замљишту односно објекту. У предметном 

захтеву увидом у достављен Извод из листа непокретности за к.п. 376/1 к.о. Кањижа 

утврђено је право власништва на земљишту од стране Богнар Жолта из Кањиже. 

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. 

 

Имајући у виду напред наведено, овај орган је на основу својих овлашћења из члана 17. и 

18. и 20. 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 става 2 члана 18. 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 се не плаћа. 

 

 

 

 

 

 

Достављено: Странки,                                     Шеф Одсека 

                     Овом органу,              за грађевинске и инспекцијске послове      

                       Архиви,      

 


