
 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНСКА УПРАВА КАЊИЖА  

Одељење за инспекцијско-надзорне послове 
 

 

 

ЗАХТЕВ 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И 

САНАЦИЈУ ОБЈЕКТА 
 

 

 

Молим вас да ми на основу ччлана 145. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС број 

72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС) издате решење за 

реконструкцију, адаптацију, односно санацију објекта: 
 

- Подаци о локацији : 

a) Кат. парцела број ____________ КО ___________  

b) Место  _________________ , улица ____________________________ , број : ______  

 

 

- Врста радова : 
 

a) реконструкција,     б) санација или ц) адаптација 
 

Напомена : заокружити врсту радова 
 

- Врста објекта : 

а) зграда, б) кућа,   ц) стан,   д) помоћни објекат,   е) гаража,    ф) економски објекат или 

г) друга врста објекта : ____________________________________ , 

 

- Подаци о документацији : 

a) Грађевинска дозвола број : ________________________ од _______________ . године 

b) Употребна дозвола број : __________________________ од ______________ . године 

  



 

 Документ Назив институције која 

издаје документ 

Форма 

доставе 

1. Доказ о праву својин: Лист непокретности РГЗ - СКН Оригинал 

2. Идејни пројекат, односно главни пројекат Привредно друштво, односно 

предузетник који је уписан у 

АПР за израду техничке 

документације 

Оригинал 

3. Информација о локацији за изградњу : помоћних 

објеката, гаража, економских објеката, зиданих 

ограда, трафо станица 10/04 кВ или 20/04 кВ, 

антенских стубова и секундарних, односно 

дистрибутивних делова електронске 

комуникационе мреже; 

Општинска управа Оригинал 

4. Доказ о уређењу односа у погледу плаћања 

накнаде за уређивање грађевинског земљишта за 

изградњу гаража, остава и других сличних 

објеката, као и за промену намене без извођења 

радова. 

ЈП за уређење насеља општине 

Кањижа 

Оригинал 

5. Сагласност јавног комуналног предузећа на 

идејни, односно главни пројекат за изградњу    

водова    и    прикључака   до изграђене          

мреже          комуналне инфраструктуре. 

„ПОТИСКИ ВОДОВОДИ“ ДОО 

Хоргош 

Оригинал 

6. Сагласност  на  идејни,  односно  главни 

пројекат   за   радове   на   објектима   од 

културно-историјског значаја. 

Међуопштински завод за 

заштиту споменика културе 

Суботица 

Оригинал 

7. Доказ о уплати административне таксе Банка, пошта, писарница 

Општинске управе Кањижа 

Оригинал 

Напомена: Странка не прилаже документа која издаје општинска управа.  

 Рок за решавање предмета је: 5 дана од дана подношења захтева са комплетном документацијом.  

Број телефона за додатне информације: 24/875-166, локал 204 

 Таксе/накнаде: 

 

Републичка административна такса у износу од 650,00 динара за грађевински објекат, односно 530,00 динара за 

економски објекат у пољопривреди, уплаћује се на рачун број 840-742221843-57 са моделом и позивом на број 97 

38-214. Сврха дознаке : Републичка административна такса. Прималац: Република Србија 

 
 

У ___________________________________ , 

_________________________________ године 

 
 

_____________________________________________________ 

име и презиме/пословно име подносиоца захтева 

_____________________________________________________ 

ПИБ и МБ (ЈМБГ) 

_____________________________________________________ 

адреса/седиште 

_____________________________________________________ 

контакт телефон 

_____________________________________________________ 

потпис (и печат за правно лице) 

 


