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Одељење за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне 

средине, комунално-стамбене послове Општинске управе општине Мали Иђош по захтеву 

Књижевне фондације „Јанош Бањаи“, мат. бр. 28830114, ул. Максима Горког бр. 6А, Суботица, 

поднет путем пуномоћника „ARCHING“ доо Сента, мат. бр. 08628106, Главни трг бр. 18, Сента, 

овлашћено лице Иштван Ватаи, ЈМБГ 2704953820018, ул. Бранка Радичевића бр. 42, Сента, а на 

основу члана 8ђ. и члана 145. Закона о планирању и зградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 

81/2009 – испр., 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 28. и 29. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015 и 

96/2016) и члана 59. и 92. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016), 

доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев поднет од стране Књижевне фондације „Јанош Бањаи“, мат. бр. 

28830114, ул. Максима Горког бр. 6А, Суботица, за издавање решења о одобрењу извођења 

радова – реконструкција родне куће академика Јаноша Бањаиа, Фекетић, ул. 13. Јули бр. 64, на 

катастарској парцели бр. 1139 к.о. Фекетић, због формалних недостатака. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Одељењу за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне 

средине, комунално-стамбене послове Општинске управе општине Мали Иђош дана 24.01.2018. 

године Књижевна фондација „Јанош Бањаи“, мат. бр. 28830114, ул. Максима Горког бр. 6А, 

Суботица, путем пуномоћника „ARCHING“ доо Сента, мат. бр. 08628106, Главни трг бр. 18, 

Сента, овлашћено лице Иштван Ватаи, ЈМБГ 2704953820018, ул. Бранка Радичевића бр. 42, 

Сента, поднела је захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова - реконструкција 

родне куће академика Јаноша Бањаиа, Фекетић, ул. 13. Јули бр. 64, на основу члана 145. Закона о 

планирању и изградњи. 

 

Провером да ли су испуњени формални услови за поступање по захтеву, а на основу члана 

8ђ Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 24/11, 121/12, 

42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14) и члана 28. и 29. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник РС”, бр. 113/2015 и 

96/2016), установљени су следећи недостаци: 

- Подаци у Овлашћењу од 10.01.2018. године нису међусобно усклађени – у заглављу се 

наводи назив предузећа које се овлашћује, а у делу где је потпис овлашћење даје 

управитељ Књижевне фондације „Јанош Бањаи“. 



- Обимом овлашћења није обухваћено подношење захтева за добијање решења о 

одобрењу извођења радова. 

- У пројектно-техничкој документацији је као плански основ наведен Генерални план 

Мали Иђош, Фекетић и Ловћенац („Сл. лист Мали Иђош“, бр. 10/05), а који више није 

на снази. Важећи плански основ је Просторни план општине Мали Иђош („Сл. лист 

општине Мали Иђош“, бр. 13/2014). 

- У текстуалном делу пројектно-техничке документације је наведено да се руши 

дограђени тоалет код прелома крила зграде у дворишту, а у графичкој документацији 

(основа приземља – постојеће стање) та планирана промена није назначена.  

- Захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова је поднет за реконструкцију 

родне куће академика Јаноша Бањаиа, а у графичком делу пројектно-техничке 

документације спомиње се појам адаптација поменутог објекта. 

 

С обзиром да нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву прописани 

чланом 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. 

гласник РС“, бр. 113/2015 и 96/2016), решено је као у диспозитиву овог решења. 

 

Странка може у року од 10 дана од пријема овог решења, а најкасније 30 дана од дана 

његовог објављивања на интернет страници Општинске управе Мали Иђош да поднесе нов 

усаглашен захтев и отклони све недостатке. Уз усаглашен захтев не доставља се документација 

поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа административна такса из члана 16. став 

2. тачка 3. овог Правилника. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 

Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај у Новом Саду у року од 

15 (петнаест) дана од дана достављања, а преко овог органа, таксирана са 460,00 динара 

Републичке административне таксе на рачун бр. 840-742221843-57 са позивом на бр. 97 23-219. 

 

 

Доставити:                                                                              

1.  Подносиоцу захтева                 

2. Архиви 

 

   РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

                    Халгато Имре 

 


