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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА КАЊИЖА 

Општинска управа општине Кањижа 

Одељење за грађевинске и инспекцијске послове 

ЦИС бр: ROP-KAN-17130-ISAW-1/2018 од 20.6.2018. 

Број: 351-455/2018 – 2. 

Дана: 28.6.2018. године 

К а њ и ж а 

 

 Одељење за грађевинске и инспекцијске послове, 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 и 120/2017), на основу  члана 146. Закона о општем 

управном поступку („Сл. Гласник РС“ бр. 18/2016), поступајући по управном предмету 

Општина Кањижа (мат. бр.: 08141231) из Кањиже, Главни трг бр. 1.,  за адаптацију и 

санацију зграде мртвачнице у Орому, на катастарској парцели бр. 1556 к.о. Ором,   доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К 

о одбацивању захтева 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ подносиоцу захтева Општини Кањижа (мат. бр.: 08141231) Кањижa, 

Главни трг бр. 1., захтев за  издавање решења о одобрењу извођења радова   за адаптацију и 

санацију зграде мртвачнице у Орому, на катастарској парцели бр. 1556 к.о. Ором, као 

непотпун.  

 

Образложење 

 Општина Кањижа (мат. бр.: 08141231), Кањижa, Главни трг бр. 1., поднела је захтев 

преко свог  пуномоћника Лошонц Чабе (ЈМБГ 2509972820021) из Суботице овом Органу 

дана 20.6.2018. год., преко ЦИС-а захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова за 

адаптацију и санацију зграде мртвачнице у Орому, на катастарској парцели бр. 1556 к.о. 

Ором.   

На основу члана 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. Гласник РС“ бр. 113/2015 и 96/2016 и 120/2017), по пријему 

захтева надлежни орган проверава и: под тачком 3) да ли је захтев поднет у прописаној 

форми и да ли садржи све прописане податке .  Одбацује се захтев из следећих разлога: 

− Уз захтев је приложен Идејни пројекат број: Е-37/2018  од  априла 2018. године, 

израђен од стране CON-BAU DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA 

PROJEKTOVANJE, GRADNJU, INŽENJERING I USLUGE SUBOTICA, са седиштем у 

Суботици, ул. Алеја Маршала Тита бр.27. Потписан и оверен печатом личне лиценце 

од стране главног пројектанта: Лошонц Чабе, дипл.грађ.инж. са бројем лиценце: 310 

G612 08.,  где се у  делу 0.7 - Општи подаци о објекту наводи да је предметни објекат 

зграда мртвачнице, није наведен број објекта, класификациона ознака је 127221- 

Мртвачнице, крематоријуми, бруто површине од 225,27m². Надлежни орган је из 

прибављеног Извода из листа непокретности број 274 к.о. Ором под бројем 952-

5/2018-30 од 25.6.2018. године од стране Службе за катастар непокретности Кањижа, 

утврдио да  се предметни објекат води под бројем 1 – Зграда римокатоличке цркве – 

КАПЕЛА  са грађевинском површином од 218,0m². Класификациона ознака за капеле 

– зграде за обављање верских и других обреда је 127210.  

− Достављена пуномоћ за подношење захтева у оквиру обједињене процедуре под 

бројем 9-121/2018-I/A од 9.5.2018. године од стране Инвеститора се односи на 

реконструкцију зграде мртвачнице.  
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− Уз захтев је достављен Прорачун 4.6.1. – да није потребно предвидети гробомран, 

потписан и оверен од стране Золтана Берте, дипл.инж.ел. са бројем лиценце 350 F597 

07, у ком није назначено на који се објекат односи приложен прорачун.  

Према горе наведеном потребно је да наведени подаци у документацији која се прилаже 

уз захтев буду у међусобном складу, и да се подаци који се воде у јавној евиденцији катастра 

непокретности за предметни објекат ускладе са техничком документацијом и стањем на 

терену.  

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 и 120/2017), 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 и 120/2017) 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. 

УПУТСТВО 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 и 113/2017) се не плаћа. 

 

Руководилац Одељења  

         за грађевинске и инспекцијске послове      

        Атила Шафрањ, дипл.инж.шумарства 

Достављено:                         

• Странци, 

• Овом органу.      

 


