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РБ/ША 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Кањижа 

Општинска управа општине Кањижа 

Одeљење за грађевинске и инспекцијске послове 

ЦИС бр: ROP-KAN-1286-CPI-4/2018 од 5.9.2018. 

Број: 351-754/2018-2. 

Дана: 5.10.2018. године 

Кањижа 

 

 Одељење за грађевинске и инспекцијске послове, Oпштинске управе општине Кањижа, 

решавајући по захтеву инвеститора, DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

KERAMIKA KANJIŽA (мат. бр. 20240342) са седиштем у Кањижи, Хоргошки пут бб, ради 

издавања решења о грађевинској дозволи за доградњу објекта број 1 – зграда осталих 

индустријских делатности – ФАБРИКА КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА КАЊИЖА,  простором за 

палетизацију, на катастарској парцели бр. 5099 к.о. Кањижа, на основу члана 135. став 1 и 

члана 8ђ.став 3. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 

64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 

132/14 и 145/14) и члана 17. и 18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15, 96/16 и 120/17) доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

о одбацивању захтева 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститорa, DRUŠTVA SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU KERAMIKA KANJIŽA (мат. бр. 20240342) са седиштем у Кањижи, 

Хоргошки пут бб, за издавање решења о грађевинској дозволи за доградњу објекта број 1 – 

зграда осталих индустријских делатности – ФАБРИКА КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА 

КАЊИЖА,  простором за палетизацију, на катастарској парцели бр. 5099 к.о. Кањижа, као 

непотпун, сагласно одредбама члана 18. став 1. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15, 96/16 и 120/17). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Дана 5.9.2018. године инвеститор, DRUŠTVО SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

KERAMIKA KANJIŽA (мат. бр. 20240342) са седиштем у Кањижи, Хоргошки пут бб, поднело 

је захтев преко пуномоћника Андраша Плетикосића (ЈМБГ 0205978820035) из Суботице, преко 

ЦИС-а овом органу, за издавање решења о грађевинској дозволи за доградњу објекта број 1 – 

зграда осталих индустријских делатности – ФАБРИКА КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА 

КАЊИЖА,  простором за палетизацију, на катастарској парцели бр. 5099 к.о. Кањижа. 

Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је да нису испуњени 

сви формални услови из члана 16. и 17. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Сл гласник РС“, бр. 113/15, 96/16 и 120/17) за поступање по 

поднетом захтеву, и то: 

- приложена пуномоћ за подношење захтева у електронском систему у поступку 

обједињене процедуре не односи се на предметни захтев; 

- у прилoженом пројекту 6 – Пројекат машинских инсталација није поступано сагласно  

члану 82. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле 

техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 23/15, 77/15, 

58/16, 96/16 и 67/17) којим је прописано  да вршилац техничке контроле појединог дела 

пројекта за грађевинску дозволу потврђује исправност тог дела пројекта, тако што, на посебној 

страници, која у електронском документу следи након насловне стране тог дела пројекта, даје 

изјаву садржине: „Пројекат се прихвата“, уз навођење података о правном лицу, односно 

предузетнику који је извршио техничку контролу тог дела пројекта и датуму вршења техничке 

контроле;  
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- увидом у Извод из ЛН бр. 4222 к.о. Кањижа утврђено да за кат. парц. 5099 к.о. 

Кањижа и предметни објекат доградње постоји забележба терета  извршне вансудске хипотеке 

те инвеститор мора доставити писмену сагласност хипотекарног повериоца сходно члану 17. 

став 1. Закона о хипотеци („Сл. гласник РС“, бр. 115/05,60/15,63/15 - одлука УС и 83/15). 

Сагласно наведеном, поступајући орган је утврдио да нису испуњени формални услови 

за даље поступање по захтеву, те је сагласно члану 18. став 1. и 2. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 113/15, 

96/16 и 120/17) одлучио да одбаци захтев закључком. 

 Одредбама члана 18. став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15, 96/16 и 120/17) прописано је да уколико 

подносилац захтева у року отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашен захтев у року од 

10 дана од дана пријема закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана његовог објављивања 

на интернет страници надлежног органа, не доставља документацију коју је поднео уз захтев 

који је одбачен, нити поново плаћа административне таксе. Подносилац захтева може само 

једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања 

документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе, 

односно накнаде.  

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

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

РС“, бр. 113/15, 96/16 и 120/17) донео закључак као у диспозитиву. 

УПУСТВО 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. 

 

 

 

 

 

       Руководилац Одељења за грађевинске  

                   и инспекцијске послове 

                                                                                            Атила Шафрањ, дипл. инж. шумарства 

 

 

 

Доставити: 

1. подносиоцу захтева  

2. архиви 

 

 


