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Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске
управе општине Инђија, решавајући по захтеву који је поднео Стојић Саша из Инђије, улица
Београдска број 3а, по пуномоћнику Гајић Братиславу из Инђије, улица Трејдјуник број 6б/19, за
издавање решења за извођење радова на реконструкцији и промени намене дела постојећег
објекта и доградњи оставе и гараже, на основу чл.8ђ а у вези са чл.145. 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. 28. и 29. 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 Стојић Саше из Инђије, улица Београдска број 3а, за издавање
решења којим се одобрава извођење радова на реконструкцији и промени намене дела
постојећег објекта и доградњи оставе и гараже на катастарској парцели број 265/1 к.о. Инђија,
улица Југ Богдана број 18, услед неиспуњености формалних услова за даље поступање по
захтеву.
Образложење
Стојић Саша из Инђије, улица Београдска број 3а, по пуномоћнику Гајић Братиславу из
Инђије, улица Трејдјуник број 6б/19 поднео је дана 03.03.2016. године овом Одељењу захтев за
издавање решења ближе описаног у диспозитиву. У прилогу свог захтева напред именовани је
приложио: Идејни пројекат и Главну свеску број ИДП‐04/16 од фебруара 2016. године, урађен од
стране „Сим пројекта“ д.о.о. из Инђије, улица Душана Јерковића број 5, препис листа
непокретности издат од стране РГЗ, Службе за катастар непокретности Инђија, број 952‐1/16‐
611 од 09.02.2016. године, пуномоћје од 29.02.2016. године оверено у Суду у Старој Пазови, доказ
о уплати републичке 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. 28. и 29. 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 приложена документација прописана Законом и
подзаконским актима донетим на основу Закона не садржи све прописане податке.
 Положај помоћног објекта (гараже) је постављен тако да не постоји прилаз са
приступне саобраћајнице. Постоје два колска улаза у парцелу која по планском
документу нису дозвољена
 Сви приложени документи и уплатнице морају бити електронски потписани
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Како је чланом 8ђ ст.3 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)
прописано да по захтеву за издавање решења из члана 145. 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 29. 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. Дејан Дмитровић
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