
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

AП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ИНЂИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

Одељење за урбанизам,  

комуналнo-стамбенe послове и 

заштиту животне средине 

 

 

 

У складу са чланом 168. 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 и 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 –  др. закон 

), подносим Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту живитне средине 

општине Инђија следећи 

 

 

 

 

З  А  Х  Т  Е  В 

ЗА  ИЗДАВАЊЕ  ДОЗВОЛЕ О  УКЛАЊАЊУ  ОБЈЕКТА 

 

1. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА – ИНВЕСТИТОРУ 

Подносилац захтева  

Јединствени матични број 

(за физичка лица) 
 

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. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ 

Намена  

Спратност  

Коментар 

 

 

 

 

 

 

5. 

ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у складу са чланом 168. став 2. 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 и 145/14 
 

Пројекат рушења у три примерка; 
 

Доказ о праву својине на објекту 
 

Посебни услови, ако се ради о објекту чијим рушењем би био угрожен јавни интерес 

заштита постојеће комуналне и друге инфраструктуре, заштита културног добра, заштита 

животне средине и сл.). 
 

Копија плана парцеле са уцртаним објектом 
 

Техничка контрола пројекта рушења 
 

 
 

Републичка административна такса у износу од 870,00 динара, уплаћена на жиро рачун 

840-742221843-57 са позивом на број 44-212, у складу са тарифним бројем 1. и 9. тарифе 

Закона о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", број 43/2003, 

51/2003, 53/2004, 42/2005, 61/2005, 101/2005, 42/2006, 47/2007, 54/2008, 5/2009, 54/2009, 

35/2010, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 47/2013, 65/2013, 57/2014, 45/2015, 112/2015 и 50/2016) 
 

Општинска административна такса у износу од  2.300,00 за физичка лица / 2.990,00 за 

правна лица, уплаћена на жиро-рачун 840-742251843-73 позив на број 97 44-212, у складу 

са тарифним бројем 1. и 26. Одлуке о локалним административним таксама, („Сл. лист 

општина Срема“ број 40/08, 42/09, 42/10, 38/11, и „Сл. лист општине Инђија“ број 12/12, 

16/13 и 18/15) 

 

 

 
У Инђији, дана _________________ 

_______________________________ 

(потпис подносиоца захтева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Назив услуге 

Захтев за издавање дозволе за уклањање објекта  

Орган задужен за спровођење: Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту 

животне средине 

Опис 

Поступак се покреће подношењем захтева за издавање грађевинске дозволе, извода из пројекта за 

грађевинску дозволу, пројекта за грађевинску дозволу  доказа о плаћеној административној такси 

и остала прописана документација. Утврђује се да ли су испуњени формални услови и у складу са 

тим се или наставља поступак или се захтев одбацује. Ако су испуњени формални услови 

спроводи сепоступак. 

По службеној дужности прибавља се лист непокретности(за катастарску парцелу за коју се тражи 

грађ.дозвола ) од РГЗ-а  Службе за катастар непокретности Инђија и износ доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта од надлежног ЈП. 

Након спроведеног поступка доноси се решење које се доставља подносиоцу захтева. 

 

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: ројекат рушења са техничком контролом у три примерка 

1. Доказ о својини на објекту (прибавља се службеним путем); 

2. Копија плана (прибавља се службеним путем); 

3. Доказ о уплати прописаних такси 

Дозвола о уклањању објекта, односно његовог дела, издаје се решењем у року од 15 дана од дана 

достављања уредне документације. 

 

Правни основ 

чл. 168. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 132/2014, 145/14, 83/2018, 

31/2019 и 37/2019 –  др. закон) 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ број 22/2015 

и 89/2015) 

 

Корисни линкови: www.indjija.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


