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Интерни број: 353-67/2016-IV-02 
Датум: 10.08.2016. 
И Н Ђ И Ј А 
Н.З. 
 
Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске 
управе општине Инђија, поступајући по захтеву Овшек Штефана из Инђије, Улица Саве Ковачевића 
бр. 45А, поднетог путем пуномоћника СР ''Технопројект'' из Старе Пазове, Ћирила и Методија бр. 15, 
чији је заступник Радановић Жељко, за измену локацијских услова за доградњу постојећег 
стамбеног објекта и изградњу поткровља на катастарској парцели број 7140/2 К.О. Инђија, 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 8. став 1. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/15), доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Овшек Штефана из Инђије, Улица Саве Ковачевића бр. 45А, који је 
поднет путем пуномоћника СР ''Технопројект'' из Старе Пазове, Ћирила и Методија бр. 15, чији је 
заступник Радановић Жељко, за измену локацијских услова за доградњу постојећег стамбеног 
објекта и изградњу поткровља на катастарској парцели број 7140/2 К.О. Инђија, због 
неиспуњености формалних услова за поступање по захтеву. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Подносилац захтева Овшек Штефан из Инђије, Улица Саве Ковачевића бр. 45А, је преко 

пуномоћника СР ''Технопројект'' из Старе Пазове, Ћирила и Методија бр. 15, поднео дана 05.08.2016 
године, попуњавањем одговарајућег захтева кроз ЦИС (централни информациони систем), овом 
Одељењу захтев евидентиран под ROP-IND-10713-LOCA-3/2016, за измену локацијских услова за 
доградњу постојећег стамбеног објекта и изградњу поткровља на катастарској парцели број 7140/2 
К.О. Инђија.  
 
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; 
- пуномоћ. 
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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.  
 
Чланом 15. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(''Службени гласник РС'', број 113/15) одређено је да се на проверу испуњености услова за 
поступање по захтеву за измену локацијских услова и на издавање измењених локацијских услова, 
сходно примењују одредбе овог правилника које се односе на издавање локацијских услова. 
 
По пријему захтева, ово одељење приступило је провери испуњености формалних услова, при чему 
је утврђено да уз захтев није приложено идејно решење.  
 
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. Дошен Тијана     
 
 
  Доставити:  

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


