
OПШТИНСКA УПРAВA   

–  ОДЕЉЕЊУ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И  
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ  

                                                                                              К Њ А Ж Е В А Ц  
Предмет : захтев за издавање употребне дозволе.  

 
                    У  складу  са  чланом  158.  Закона о  планирању  и изградњи    
(«Сл. гласник РС»  бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 
одлука УС, 132/2014 и 145/2014),    подносим  захтев  овом Органу  за 
издавање  употребне дозволе за изграђени 
_________________________________________________       објекат                                                                                                                                                                                                                                           
(навести врсту објекта : стамбени, пословни и сл.) 
на кат. парцели број _____________ КО ___________________ у 
__________________  ул. _________________________,  према 
документацији на основу које је издата грађевинска дозвола  бр. 
_________________ дана ___________ и потврда пријаве почетка 
грађења објекта бр. _____________ од ______________ . 
                    
Прилог:  -  пројекат изведеног објекта (главни пројекат или пројекат за 

                   извођење, ако у току грађења није одступљено од истог), 
                 - извештај комисије за технички преглед којим се утврђује  

                   да је објекат подобан за употребу са предлогом да се може  

                  издати употребна дозвола, а за објекте  категорије "А", у складу са  
                  прописом којим се уређује класификација објеката, потврду о томе  

                  да је објекат прикључен или је подобан да буде прикључен на  
                  инфраструктурну мрежу, за прикључке који су предвиђени  

                  грађевинском дозволом, 
                - примерак грађевинске дозволе, 

                - примерак потврде пријаве почетка грађења објекта, 

                - доказ о уређивању међусобних односа у погледу плаћања 
                  накнаде за уређење грађевинског земљишта 

                  (ако је у току грађења одступљено од главног пројекта), 
                 - елаборат геодетских радова за изведени објекат и  

                  посебне делове објекта, 

                 - елаборат геодетских радова за подземне инсталације, 
                 - сертификат о енергетским својствима објекта, ако је за објекат  

                   прописана обавеза прибављања сертификата о енергетским својствима,  
                - доказ о уплати лок. адм. таксе за захтев за употребну дозволу,   

                  по тарифном броју 22, и то за:  

                            - стамбени објекат у износу  од 3.582,00 динара,  

                           - стамбено-пословни објекат у износу од 5.886,00 динара, 

                           - пословни објекат у износу од  8.190,00 динара, 

                           - објекат инфраструктуре у износу од 13.951,00 динара, 

                                                                      ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА, 
                                                                    

______________________________ 
(име и презиме/пословно име)                                                                

 
_______________________________  

( адреса/седиште) 

  __________________________ 
(потпис и печат за правно лице) 

                                                                                   
контакт телефон __________________ 

 
Трошкови поступка : 
 
Корисник : Локална административна такса 
-За захтев за употребну дозволу ______ .дин 
Жиро рачун : 840-742251843-73 
Позив на број : 97      60-045 
Корисник : Локална административна такса 

 


