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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-35836-ISAW-1/2017 од 16.11.2017. 

Број: 351-372/2017-1.2. 

Дана: 22.11.2017. 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 Предшколска установа 

„Наши бисери“ Кањижа (МБ: 08025380) из Кањиже, ул. Карађорђева бр. 30.,  за 

адаптацију – замену постојеће дотрајале дрвене столарије, на катастарској парцели бр. 

2133 к.о. Кањижа,   доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К 

о одбацивању захтева 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ подносиоцу захтева Предшколској установи „Наши бисери“ 

Кањижа (МБ: 08025380) из Кањиже, ул. Карађорђева бр. 30., захтев за  издавање решења 

о одобрењу извођења радова   за адаптацију – замену постојеће дотрајале дрвене 

столарије, на катастарској парцели бр. 2133 к.о. Кањижа, као непотпун.  

 

Образложење 

 

 Предшколска установа „Наши бисери“ Кањижа (МБ: 08025380) из Кањиже, ул. 

Карађорђева бр. 30., поднео је захтев преко свог  овлашћеника Иштвана Молнара (ЈМБГ: 

0510976820019 ) из Кањиже овом Органу дана 16.11.2017. год., преко ЦИС-а захтев за 

издавање решења о одобрењу извођења радова за адаптацију – замену постојеће дотрајале 

дрвене столарије, на катастарској парцели бр. 2133 к.о. Кањижа. 

   

Одбацује се захтев из следећих разлога: 

 
1. По члану 20. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем („Сл. Гласник РС“ бр. 113/2015 и 96/2016) члан 29. став 1.  надлежни орган 

утврђује и испуњеност формалних услова за поступање по том захтеву, односно провера 

да ли идејни пројекат поднет уз захтев садржи све прописане податке. У предметном 

захтеву у Идејном пројекту број Е-17/2017 од новембра 2017. године, израђен од стране 

„DELTA STUDIO“ д.о.о. из Кањиже ,   у делу 0- Главна свеска и 1-Пројекат архитектуре, 

није наведен број објекта на к.п. 2133 к.о. Кањижа на ком  се врши предметна адаптација.  

 

2. 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 
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права на земљишту, односно објекту. У прибављеном Изводу из листа непокретности 

број: 5814 к.о. Кањижа, издат од стране РГЗ Службе за катастар непокретности Кањижа, 

под бројем: 952-5/2017-43 од 20.11.2017. године, на катастарској парцели број 2133 к.о. 

Кањижа  уписани  објекти се воде у јавној својини Општине Кањижа. Такође увидом у 

горе наведен Извод је за објекат бр. 3 . – Зграда за заштиту деце и омлаадине – 

ЗАБАВИШТЕ, је уписана површина објекта од 1029m², а у 0-Главној свесци ИДП је у 

подаци о објекту наведена површина под објектом од 884m². 

 

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. 

 

На основу члана 29. 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 („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      

 


