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Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске
управе општине Инђија, поступајући по захтеву Риковски Михајлиди Александре из Београда,
Жанке Стокић бр. 2, за издавање локацијских услова за изградњу викенд објекта на катастарској
парцели број 891/1 КО Стари Сланкамен, на основу надлежности из члана 53а. став 5. 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) и члана
14. Одлуке о Општинској управи општине Инђија (''Сл. лист општина Срема'' број 25/08, 23/09 и
30/11 и "Службени лист општине Инђија", бр. 7/12, 5/14 и 2/15), поступајући по члану 8ђ. 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) и члану 7.
и 8. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(''Службени гласник РС'', број 113/15), доноси

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Риковски Михајлиди Александре из Београда, Жанке Стокић бр. 2, за
издавање локацијских услова за изградњу викенд објекта на катастарској парцели број 891/1 КО
Стари Сланкамен, због неиспуњености формалних услова за поступање по захтеву.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Подносилац захтева Риковски Михајлиди Александра из Београда, Жанке Стокић бр. 2,
поднела је дана 14.03.2016 године, попуњавањем одговарајућег захтева кроз ЦИС (централни
информациони систем), овом Одељењу захтев евидентиран под бројем ROP‐IND‐2670‐LOC‐1/2016,
за издавање локацијских услова за изградњу викенд објекта на катастарској парцели број 891/1
КО Стари Сланкамен.
Уз захтев је приложена следећа документација:
- доказ о уплати административне таксе за подношење захтева;
- доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање локацијских услова;
- идејно решење урађено од стране ''АrhiLEX'' из Инђије, Војводе Степе бр. 3, број A‐18‐2016
од марта 2016. у pdf формату и dwg формату.
Чланом 7. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(''Службени гласник РС'', број 113/15) прописано је да по пријему захтева за издавање локацијских
услова надлежни орган проверава испуњеност формалних услова за поступање по поднетом
захтеву, односно проверава да ли je: 1) надлежан за поступање по захтеву, 2) захтев поднет у
прописаној форми и да ли садржи све прописане податке, 3) уз захтев приложено идејно решење,
4) уз захтев приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде.
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Провером испуњености формалних услова за даље поступање по захтеву утврђени су следећи
недостаци:
 доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и доказ о уплати накнаде за
вођење централне евиденције за издавање локацијских услова, нису потписани
квалификованим електронским потписом издатим од стране овлашћеног сертфикационог
тела Републике Србије;
 у приложеном Идејном решењу се наводи да се предвиђа изградња викенд објекта.
Према важећој планској документацији и то Плану генералне регулације насеља Стари
Сланкамен („Сл. лист општина Срема“ број 27/11), предметна парцела се налази у оквиру
граница грађевинског реона насеља Стари Сланкамен, у стамбеној зони мање густине, на
којој планом није предвиђена изградња викенд објекта. Намена објеката чија се изградња
дозвољава на предметној локацији је дата у оквиру Информације о локацији број 35‐2‐
9/2016‐IV‐02 од 21.01.2016. коју је подносилац захтева раније исходовао.
Сходно наведеном, а у складу са чланом 8. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/15), одлучено је као у
диспозитиву овог Закључка.
Ако подносилац захтева у року од десет дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана
његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и
отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен,
нити поново плаћа административну таксу и накнаду.
Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без
обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања
административне таксе, односно накнаде.
Поука о правном средству:
Против овог Закључка подносилац захтева може изјавити приговор Општинском Већу Општине
Инђија, у року од 3 дана од дана достављања.

Начелник
__________________________
дипл.инж.саоб. Дејан Дмитровић

Доставити:
1. подносиоцу захтева,
2. објавити на интернет станици и
3. архиви.
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