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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-13243-CPI-2/2017 од 08.12.2017. 

Број: 351-427/2017-1.2. 

Дана: 18.12.2017. године 

Кањижа 

 

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

развој, Oпштинске управе Oпштине Кањижа, на основу члана 135. 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 17. став 1. тачка 1), члана 18.  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 Милош 

Мрваљевић (ЈМБГ: 1302989820311) из Ловћенца, ул. Благоте Мићуновића бр. 7., за 

издавање грађевинске дозволе за изградњу силоса за житарице са пратећим објектима 

на к.п. бр. 2978 к.о. Ором у насељу Ором,   доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К 

о одбацивању захтева 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Милошу Мрваљевићу (ЈМБГ: 1302989820311) из Ловћенца, 

ул. Благоте Мићуновића бр. 7.,  за издавање решења  за издавање грађевинске дозволе за 

изградњу силоса за житарице са пратећим објектима на к.п. бр. 2978 к.о. Ором у насељу 

Ором, као непотпун.  

 

Образложење 

 

 Милош Мрваљевић (ЈМБГ: 1302989820311) из Ловћенца, ул. Благоте 

Мићуновића бр. 7., поднео је преко свог овлашћеника Саиде Ћатиповић, диа из Бачке 

Тополе, ул. Маршала Тита бр. 92., овом Органу дана 08.12.2017. год., преко ЦИС-а  захтев за  

издавање грађевинске дозволе за изградњу силоса за житарице са пратећим објектима 

на к.п. бр. 2978 к.о. Ором у насељу Ором. 

  

Одбацује се захтев из следећих разлога: 

 

1.  На основу члана 17. став 1. тачка 3), 4) Правилника о поступку спровођења обједињене 

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

орган проверава испуњеност формалних услова за поступање по том захтеву односно 

провера да ли је: под тачком 3) захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све 

прописане податке и под тачком 4) уз захтев приложена сва документација прописана 

Законом и подзаконским актима донетим на основу Закона и на основу Правилника о 

садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објеката ("Сл.гласник РС“ бр. 

23/2015,77/2015,58/2016,96/2016 и 67/2017) преама члану 58. став 1. уз пројекат за 

грађевинску дозволу, у зависности од врсте и класе објекта прилажу се и: 

 елаборат о геотехничким условима изградње, као и 
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 студија о процени утицаја на животну средину, односно решење надлежног 

органа да није потребно радити студију.  

Имајући у виду напред наведено, овај орган је на основу својих овлашћења из члана 18. 

став 1. 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                               


