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На основу члана 63. 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), члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) и члана 14. 
Одлуке о Општинској управи општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ број 25/08, 23/09 и 30/11 
и „Сл. лист општине Инђија“ број 7/12, 5/14, 2/15 и 22/16), Одељење за урбанизам, комунално-
стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија  

 

О Г Л А Ш А В А 
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

ЗА ИЗГРАДЊУ ПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА 
НА К.П. 197 К.О. ИНЂИЈА У НАСЕЉУ ИНЂИЈА 

 

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу породичног стамбеног 
објекта на к.п. 197 К.О. Инђија у насељу Инђија, Улица Душана Јерковића, којим се 
урбанистичко – архитектонски разрађује локација за изградњу куће за становање са једном 
стамбеном јединицом. Урбанистички пројекат је урађен од стране „Летач“ ДОО из Инђије. 

2. Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 
12.04.2017. године до 22.04.2017. године. Место одржавања јавне презентације су просторије 
Општинске управе општине Инђија, Инђија, Улица Цара Душана број 1, на шалтеру број 7, 
Пријемне канцеларије, и у канцеларији Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и 
заштиту животне средине, која се налази у Инђији, улица Новосадски пут ББ, 2. спрат, сваког 
радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном 
сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви. 

3. Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току 
трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном 
органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне 
средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, улица Цара Душана број 1, путем 
писарнице Општинске управе, најкасније до 22.04.2017. године. 

4. У складу са условима датим Планом генералне регулације насеља Инђија ("Сл. лист општина 
Срема", бр. 14/06 и 30/11), за простор блока број 28 у Инђији, где се налази предметна 
локација, прописана је обавезна даља урбанистичка разрада, односно, до израде плана на 
појединачним грађевинским парцелама могућа је изградња објеката према условима 
дефинисаним Планом генералне регулације насеља Инђија, уз обавезу израде урбанистичког 
пројекта. На предметној локацији планира се изградња породичне куће за становање. 
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