
 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

AП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ИНЂИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за урбанизам,  

комуналнo-стамбенe послове и 

заштиту животне средине 

 

У складу са чланом 63. 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: 

 

З  А  Х  Т  Е  В 

ЗА ПОТВРДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

За  пројекат број ____________, урађен од стране _________________________________________. 

 

1. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА – ИНВЕСТИТОРУ 

Подносилац захтева  

Јединствени матични број 

(за физичка лица) – није 

обавезан 

 

ПИБ и матични број  

(за правна лица 
 

Адреса/ седиште  

Контакт телефон   

 

2. ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ 

Број катастарске парцеле  Место  

Kaтастарска општина  Улица и број  

                                                                                               

3. ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Урбанистички пројекат  

 
Урбанистички пројекат у pdf формату 

 Општинска административна такса у износу од 4,350,00 дин, 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) 
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Назив услуге 

Потврђивање урбанистичког пројекта 

Орган задужен за спровођење 

Општинска управа општине Инђија, Одељење за урбанизам, комунално стамебне послове и 

заштиту животне средине 

Опис 

Урбанистички пројекат се израђује када је то предвиђено планским документом или на захтев 

инвеститора, за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и 

урбанистичко-архитектонске разраде локација. 

По поношењу захтева Одељење проверава испуњеност услова.  Уколико су услови испуњени 

пројекат се даје на јавно оглашавање у трајању од 7 дана и за то време се прикупљају примедбе од 

заинтересованих лица након чега се исте достављају обрађивачу. Обрађивач даје образложења по 

примедбама и доставља их Одељењу, који даље доставља урбанистичи пројекат, са свим 

примедбама и сугестијама, са образложењима истих Комисији за планове. 

Након тога Одељење  потврђује или одбија урбанистички пројекат и писменим путем обавештава 

подносиоца захтева. У року од 5 дана од ратификације урбанистичког пројекта Odeqewe објављује 

тај пројекат на својој интернет странци и доставља га подносиоцу захтева. 

Уколико услови нису испуњени, обрађивач се обавештава шта треба кориговати. 

По достављању коригованог елабората Одељење оглашава време и место за јавну презентацију.  

 

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 захтев се прилаже: 

  

-урбанистички пројекат 

-доказ о плаћеној локалној административној такси за захтев. 

 

 

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” бр 18/16) 

 

Корисни линкови: www.indjija.net 
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