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Општинска управа општине Инђија на основу чл. 14. Одлуке о Општинској 
управи општине Инђија (''Службени лист општина Срема'', бр. 25/2008, 23/2009 и 
30/2011 и ''Службени лист општине Инђија'', бр. 7/2012, 5/2014 и 2/2015), чл. 158. ст. 2. 
а у вези чл. 134. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 
72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – 
одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014 – у даљем тексту - Закон), чл. 44. 
ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(''Службени гласник РС'', бр. 113/2015), чл. 210. Закона о општем управном поступку 
(''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/2001 и ''Службени гласник РС'', бр. 30/2010) и по 
овлашћењу начелника Општинске управе број 031-14-1/2015-IV од 18.07.2015. године, 
решавајући по захтеву Мијалчић Горана и Мијалчић Мирјане, обоје из Инђије, ул. 
Владимира Роловића број 30, поднетом од стране пуномоћника Шево Младена из 
Инђије, ул. Јанка Веселиновића број 35, у поступку издавања употребне дозволе, 
доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Мијалчић Горана и Мијалчић Мирјане, обоје из Инђије, ул. 
Владимира Роловића број 30, за издавање употребне дозволе за надстрешницу 
дограђену на катастарској парцели број 3745/18 к.о. Инђија у Владимира Роловића 
улици број 30 у Инђији, а који захтев је у ЦИС-у заведен под бројем ROP-IND-15398-IUP-
1/2016. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
Дана 04.07.2016. године Мијалчић Горан и Мијалчић Мирјана, обоје из Инђије, 

ул. Владимира Роловића број 30, поднели су путем пуномоћника Шево Младена из 
Инђије, ул. Јанка Веселиновића број 35, овом одељењу захтев за издавање употребне 
дозволе за надстрешницу дограђену на катастарској парцели број  3745/18 к.о. Инђија 
у Владимира Роловића улици број 30 у Инђији. 



Након извршене провере испуњености формалних услова за поступање по 
захтеву утврђено је да уз захтев није приложена сва документација прописана чланом 
158. Закона као и чланом 42. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', бр. 113/2015) и то: 

 
1. Пројекат по коме су изведени радови са видљиво исказаним бруто и нето 

површинама дограђеног објекта – надстрешнице, потписан квалификованим 
електронским потписом одговорног пројектанта, односно одговорног 
извођача радова, који је издао потврду да је изградња предметног објекта 
завршена и да је објекат изведен у складу са техничком документацијом на 
основу које је издата грађевинска дозвола, 

2. Елаборат геодетских радова за изведени објекат са јасним разграничењем 
површине помоћног објекта – гараже и дограђене надстрешнице потписан 
квалификованим електронским потписом геометра односно пуномоћника. 

 
С обзиром да нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву 

овај орган је на основу члана 8-ђ Закона и члана 44. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', бр. 
113/2015), одлучио као у диспозитиву овог закључка. 

Ако у року од 10 дана од пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана 
његовог објављивања на интернет страници овог органа, поднесете нов, усаглашен 
захтев и отклоните све недостатке, нисте у обавези да доставите документацију 
поднету уз овај захтев који је одбачен, нити да поново платите административну таксу, 
односно накнаду. 

Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу преко овог 
органа у року од три дана од дана достављања. 

 
 

                                                                                                                   Начелник одељења 
 
 
                                                                                                          дипл.инж.саоб. Дошен Тијана  
 
 
 
 
 
                                         
Доставити:                                                                                                                  
1. Инвеститору 
2. Одељењу за инспекцијске послове-грађевинска инспекција 
3. Архиви 
 
 

 

 

                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


