
OПШТИНСКA УПРAВA   

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

 

К Њ А Ж Е В А Ц 
 

 

ПРЕДМЕТ: пријава радова. 
                   

На основу члана 148. 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), а у складу са издатом грађевинском 
дозволом, решењем издатим у складу са чланом 145. Закона, односно 
привременом грађевинском дозволом, вршим пријаву радова на грађењу 
објекта, тј. извођењу радова на кат. парцели број ________ КО 
__________________ У ____________________ ул. 
___________________________________. 
 Датум почетка грађења објекта је ____________,  а рок завршетка 
грађења, односно извођења радова је _____________________.               
 
 

Прилог:                  
                 -  примерак грађевинске дозволе, 

                 -  акт министарства надлежног за послове финансија о увођењу у посед 
                    непокретности, у складу са посебним законом, односно закључен уговор  

                   о праву службености у складу са законом о планирању и изградњи, ако је 

                   решење о грађевинској дозволи за линијске инфраструктурне објекте 
                   издато на основу коначног решења о експропријацији, 

                -  доказ о измирењу обавеза у погледу доприноса за уређење грађевинског 
                   земљишта, ако је решењем о грађевинској дозволи предвиђено  

                   једнократно плаћање те обавезе, односно средство обезбеђења плаћања  

                   доприноса за уређење грађевинског земљишта у складу са законом, ако је 
                   решењем о грађевинској дозволи предвиђено плаћање те обавезе на рате, 

                -  сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, ако је  
                   обавеза њене израде утврђена прописом којим се уређује процена утицаја 

                  на животну средину, односно одлука да није потребна израда студије, 

          -  доказ о извршеној  уплати локалне адм. таксе, по тарифном броју 24,   
            у  износу од 0,1% од предрачуна радова.  

 

      ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА, 
 

________________________________ 
          (име и презиме/пословно име) 

 
________________________________  

       ( адреса/седиште) 

 
  __________________________ 

                                                                            (потпис и печат за правно лице) 
                                                                

контакт телефон ___________  
 

 
Трошкови поступка : 
Локална административна такса 
За Пријаву извођења радова   
________.дин 
Жиро рачун : 840-742251843-73 
Позив на број : 97      60-045 
Корисник : Локална административна 
такса  

 


