
 

 
 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

AП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ИНЂИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за урбанизам,  

комуналнo-стамбенe послове и 

заштиту животне средине 

 

У складу са чланом 65. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ 

бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - 

Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), подносим Одељењу за урбанизам, комунално-

стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија следећи: 
 

З  А  Х  Т  Е  В  
ЗА ПОТВРДУ ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ / ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

 

За  пројекат број _______________, урађен од стране____________________ од  _________________године. 

 

1. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 

Подносилац захтева  

Јединствени матични број (за 

физичка лица) – није обавезан 
 

ПИБ и матични број  

(за правна лица) – није обавезан 
 

Адреса/ седиште  

Контакт телефон   

 

2. ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ 

Број катастарске парцеле  Место  

Kaтастарска општина  Улица и број  

                                                                                               

3. ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Пројекат парцелације / препарцелације 

 Општинска административна такса 

 

 до 4 катастарске парцеле ...............1.500,00 дин + 250,00 дин за захтев  

 за више од 4 катастарске парцеле ...... 3.000,00 дин + 250,00 дин за захтев 

 

уплаћена на жиро-рачун 840-742251843-73 позив на број 97 44-212, у складу са тарифним бројем 

1. и  20. Одлуке о локалним административним таксама, („Сл. лист општине Инђија“ број 30/17) 

 
У Инђији, дана _________________ 

_______________________________ 

(потпис подносиоца захтева) 

 

 

Образац У-6 



 

Назив услуге 

Потврђивање пројекта парцелације и препарцелације 

Орган задужен за спровођење: Општинска управа општине Инђија, Одељење за урбанизам, 

комунално стамбене послове и заштиту животне средине 

 

Опис 

Сврха поступка је остваривање права на пројекат парцелације/препарцелације. 

Цео поступак почиње тако што подносилац предаје неопходну документацију (попуње захтев, 

пројекат парцелације/препарцелације са геодерским обележавањем и доказ о плаћеној 

административној такси). 

Ако су формални услови испуњени, подносилац захтева се обавештава о потврди пројекта. 

Ако не постоји могућност одобравања, корисник се обавештава о одбијању захтева. Подносилац 

захтева може да поднесе приговор на донету одлуку. 

Где и како 

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. 

Уз попуњен образац потребно понети: 

- пројекат парцелације/препарцелације 

- доказ о уплаћеној административној такси 

 

Корисни линкови: www.indjija.net 

 

 

Правни основ: 

Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 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, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 –  др. закон) 

Закон о општем управном поступку (,,Службени гласник РС” број 18/16 и 95/18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац У-6 


