РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Oдељење за урбанизам,
комунално-стамбене послове и
заштиту животне средине
Број:ROP-IND-15669-CPI-1/2016
Заводни број : 351-1-34/2016-IV-02
Дана, 14.07.2016. године
Инђија, Цара Душана 1

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске
управе општине Инђија, решавајући по захтеву који је поднео Савић Миле из Старе Пазове,
Краља Петра I, број 78, за издавање решења за изградњу објекта, на основу чл.8ђ а у вези
сачл.135. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука
УС,24/11,121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), чл. 16. и 17. Правилника
опоступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС",
бр.113/15) и чл.210. Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ» бр. 33/97; 31/01;
30/10),доноси:

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Савић Милета из Старе Пазове, Краља Петра I, број 78, за издавање
грађевинске дозволе за доградњу постојећег пословног објекта-магацин резервних делова за
сопствене потребе на катастарској парцели број 8067 КО Инђија, услед неиспуњености
формалних услова за даље поступање по захтеву.
Образложење
Савић Миле из Старе Пазове, Краља Петра I, број 78, по пуномоћнику Ковачевиђ Ђури из
Инђије, улица Бановић Страхиње број 45, поднео је дана 06.07.2016. године овом Одељењу захтев
за издавање решења ближе описаног у диспозитиву. У прилогу свог захтева напред именовани је
приложио: Главну свеску, Пројекат архитектуре и Пројекат конструкције, број А-02/16 урађен од
стране „Domus construсtion“ D.o.o. из Инђије, улица Бановић Страхиње број 45, пуномоћје од
06.07.2016. године оверено у Општинској управи Инђија, доказ о уплати административне таксе
за подношење захтева и доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање решења.
Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине
испитало је испуњеност услова за поступање по захтеву, у складу са чланом 8ђ Закона о
планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11,121/12,
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 132/14 и145/14) и чл. 16. и 17. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронскимпутем ("Службени гласник РС", бр. 113/15) и
том приликом је утврдило да је подносилац захтева лице које може бити инвеститор те врсте
радова у складу са Законом, захтев је поднет у прописаној форми и уз захтев је приложен доказ о
уплати прописаних накнада и такси, али да уз захтев није приложена сва документација
прописана Законом и подзаконским актима донетим на основу закона.
 На основу Члана 135. i 136. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”
бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС,24/11,121/12, 42/13-одлука УС, 50/13одлука УС, 132/14 и 145/14) потребно је доставити извод из пројекта.
 На основу Члана 118a. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” бр.72/09,
81/09-испр., 64/10-одлука УС,24/11,121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС,
132/14 и 145/14) потребно је доставити Елаборат заштитe од пожара.
Како је чланом 8ђст.3 Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” бр.72/09, 81/09испр., 64/10-одлука УС,24/11,121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 132/14 и 145/14)
прописано да по захтеву за издавање решења из члана 135. Закона, надлежни орган у роковима

из члана 8.д став 1 . закона доноси решење, осим ако нисуиспуњени формални услови за даље
поступање по захтеву, када тај захтев одбацује закључком, одлучено је као у диспозитиву.
На основу члана 17. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15) подносилац захтева у року од десет
дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет
страници надлежног органа, поднесе нов, усаглашен, захтев и отклони све недостатке, не
доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа
административна такса из члана 28. став 2. тачка 2) поменутог Правилника.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Закључка подносилац захтева
може изјавити приговор Општинском већу општине Инђија у року од три дана од дана
достављања. Приговор се таксира са 200,00 динара административне таксе и предаје преко овог
Одељења.

Доставити:
1. Подносиоцу захтева
2. Архиви

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дис Тијана Дошен

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
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Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске
управе општине Инђија, решавајући по захтеву који је поднео Љиљак Срђана из Инђије, улица
Димитрија Туцовића број 14, за издавање решења за изградњу објекта, на основу чл. 8ђ а у вези
са чл.135. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука
УС, 24/11,121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), чл. 16. и 17. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр.
113/15) и чл.210. Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ» бр. 33/97; 31/01; 30/10),
доноси:

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Љиљак Срђана из Инђије, улица Димитрија Туцовића број 14, за
издавање грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта спратности П+0, на катастарској
парцели број 2621 к.о Инђија 1 део 3, услед неиспуњености формалних услова за даље поступање
по захтеву.
Образложење
Љиљак Срђана из Инђије, улица Димитрија Туцовића број 14, по пуномоћнику Илић
Ивани из Београда, улица Боривоја Стевановића број 19, поднео је дана 15.07.2016. године овом
Одељењу захтев за издавање решења ближе описаног у диспозитиву. У прилогу свог захтева
напред именовани је приложио:Главну свеску, Извод из пројекта и Пројекат за грађевинску
дозволу број 486-1/0-1 од јула 2016. године урађени од стране „БМД Бау“ Доо из Београда, улица
Др. Зоре Илић Обрадовић број 8/3, Доказ о власништву Решење број 952-02-5-321/16Ц од
13.05.2016. године издато од стране РГЗ-а службе за катастар непокретности Инђија, доказ о
уплати административне таксе за подношење захтева и доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за
издавање решења.
Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине
испитало је испуњеност услова за поступање по захтеву, у складу са чланом 8ђ Закона о
планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11,121/12,
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл. 16. и 17. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15) и
том приликом је утврдило да је подносилац захтева лице које може бити инвеститор те врсте
радова у складу са Законом, захтев је поднет у прописаној форми и уз захтев је приложен доказ о
уплати прописаних накнада и такси, али да уз захтев није приложена сва документација
прописана Законом и подзаконским актима донетим на основу Закона.
 На основу члана 15. Став 3 тачка 6. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15)
потребно је доставити сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се
гради или изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у
сувласништву више лица.

Како је чланом 8ђ ст.3 Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” бр.72/09, 81/09испр., 64/10-одлука УС, 24/11,121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 132/14 и 145/14)
прописано да по захтеву за издавање решења из члана 135. закона, надлежни орган у роковима
из члана 8.д став 1 . закона доноси решење, осим ако нису испуњени формални услови за даље
поступање по захтеву, када тај захтев одбацује закључком, одлучено је као у диспозитиву.
На основу члана 17. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15) подносилац захтева у року од десет
дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет
страници надлежног органа, поднесе нов, усаглашен, захтев и отклони све недостатке, не
доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа
административна такса из члана 28. став 2. тачка 2) поменутог Правилника.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Закључка подносилац захтева
може изјавити приговор Општинском већу општине Инђија у року од три дана од дана
достављања. Приговор се таксира са 200,00 динара административне таксе и предаје преко овог
Одељења.

Доставити:
1. Подносиоцу захтева
2. Архиви

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл.инж.саоб. Тијана Дошен

