РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине

ОБРАЗАЦ: К-11

У складу са чланом 146. Закона о планирању и изградњи („Сл.Гласник РС“, број 72/09,
81/09, 24/11 и 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14
и 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон) и чланом 85. став 1. Одлуке о
комуналном реду („Службени лист општине Инђија“ бр. 3/13, 4/13, 5/13, 4/16, 21/16 и
26/17) подносим следећи

З А Х Т Е В
за раскопавање површине јавне намене

1.ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА - ИНВЕСТИТОРУ
Име и презиме / назив правног лица
__________________________________________________________________________
ЈМБГ / ПИБ
__________________________________________________________________________
Пребивалиште / седиште
__________________________________________________________________________
Контакт телефон
__________________________________________________________________________

2. РАЗЛОГ РАСКОПАВАЊА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ,ЛОКАЦИЈА,
ПОВРШИНА И ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:
Радове на раскопавању површине јавне намене намеравам извести ради у насељеном
месту ______________________________ , ул. ___________________________________ ,
у површини од _________ m² , у периоду од ____________ године, до ___________
године, ради ________________________________________________________________.
3. ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ у складу са чланом 88. Одлуке о комуналном реду
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 3/13, 4/13, 5/13, 4/16, 21/16 и 26/17) и тарифним
бројем 1. и 3. Одлуке о локалним административним таксама („Службени лист општина
Срема“, број 40/08, 42/09, 42/10 и 38/11 и „Службени лист општине Инђија“ бр. 12/12,
16/13)
-

-

-

-

-

Фотокопија личне карте
Доказ о праву својине, односно коришћења на објекту који се прикључује на
комуналну инфраструктуру
Пројекат објекта, односно инсталација или прикључка због кога се обавља
раскопавање површине јавне намене
Сагласност предузећа на чију инсталацију се врши прикључак;
Сагласност других предузећа која на тој површини јавне намене постављају и
одржавају подземне или надземне објекте, инсталације и прикључке или извод
из катастра комуналних инсталација;
План техничког регулисања саобраћаја или одобрење за измену режима
саобраћаја, уколико радови на раскоопавању захтевају измену режима
саобраћаја;
Уговор о довођењу раскопаних површина јавне намене у техничко исправно
стање закључен са Дирекцијом за изградњу општине Инђија Ј.П., осим у случају
када је инвеститор физичко лице.
Потврда о пријави Општинској управи – Одељењу за урбанизам, комунално
стамбене послове и заштиту животне средине о потреби и оправданости – у
случају хитне интервенције на отклањању квара.
Доказ о уплати Локалне административне таксе у износу од 250,00 динара за
захтев и 500,00 динара за Решење на жиро-рачун 840-742251843-73, број модела
97, позив на број 44-212

***НАПОМЕНА – захтев за раскопавање површине јавне намене подноси
инвеститор најкасније 10 дана пре почетка извођења радова, осим у случају хитних
интервенција у случају више силе или квара на објектима комуналне
инфраструктуре, чијим не уклањањем може бити угрожено јавно добро, здравље или
имовина људи.
У Инђији, дана _____________ године
______________________________
(потпис подносиоца захтева)

Назив услуге
Раскопавање површине јавне намене
Орган задужен за спровођење
Општинска управа општине Инђија, Одељење за урбанизам, комунално стамбене
послове и заштиту животне средине
Правни основ
Чл. 146. Закона о планирању и изградњи („Сл.Гласник РС“, број 72/09, 81/09, 24/11 и
121/12) и чланом 85. став 1. Одлуке о комуналном реду („Службени лист општине
Инђија“ бр. 3/13, 4/13, 5/13, 4/16, 21/16 и 26/17)
Опис
Под раскопавањем површина јавне намене подразумевају се:
1. радови на изградњи и реконструкцији комуналне инфраструктуре (постављање
подземних објеката, инсталација и прикључака),
2. радови који су неопходни ради отклањања последица насталих дејством више силе
или у случају квара на објектима чијим хитним неотклањањем може бити угрожено јавно
добро, здравље или имовина људи, и
3. друга раскопавања површина јавне намене која су неопходна ради изградње или
реконструкције других објеката.
Радови на раскопавању површина јавне намене изводе се на основу одобрења Општинске
управе-Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне
средине, осим радова на рскопавању површина јавне намене које изводе јавна предузећа
ради изградње и реконструкције комуналне инфраструктуре, а за које је издата
грађевинска дозвола
У одобрењу за раскопавање површине јавне намене одређује се почетак и завршетак
радова, мере које је инвеститор дужан да предузме ради безбедности људи и имовине,
као и начин и време довођења раскопане површине јавне намене у техничко исправно
стање.
Одобрење из става 1. овог члана, доставља се комуналној инспекцији и Дирекцији за
изградњу општине Инђија ЈП.
Уколико се радови на раскопавању површине јавне намене не могу завршити у
одобреном року, подносилац захтева је дужан да од Општинске управе- Одељења за
урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине затражи
продужење рока.
Где и како
Захтев за раскопавање површине јавне намене са потребном документацијомможе се
поднети надлежном органу управе:
- лично сваког радног дана од 8:00 -14:00 часова у просторијама зграде општине Инђија,
Општинска управа, шалтер сала, шалтер бр. 7
- путем поште на адресу: Општинска управа општине Инђија, Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове и заштиту животне средине, Инђија, Ц. Душана бр.1.
Све информације су на обрасцу захтева а могу се добити и на телефон: 022/561322.
Потребна документација за остваривање права
Потребна документација за остваривање права
-

доказ о праву својине односно коришћења на објекту који се прикључује на
комуналну инфраструктуру (пријаву почетка извођења радова објекта);

-

пројекат објекта, односно инсталација или прикључка због кога се обавља
раскопавање површине јавне намене;

-

сагласност предузећа на чију инсталацију се врши прикључак;

-

сагласност других предузећа која на тој површини јавне намене постављају и
одржавају подземне или надземне објекте, инсталације и прикључке или извод из
катастра комуналних инсталација;

-

план техничког регулисања саобраћаја или одобрење за измену режима саобраћаја,
уколико радови на раскопавању површине јавне намене захтевају измену режима
саобраћаја;

-

уговор о довођењу раскопаних површина јавне намене у техничко исправно стање
закључен са Дирекцијом за изградњу општине Инђија ЈП, осим у случају када је
инвеститор физичко лице;

Корисни линкови: www.indjija.net

