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ИЗДАВАЊЕ АКАТА  ВАН  ОБЈЕДИЊЕНЕ  ПРОЦЕДУРЕ  
 
 

Издавање информације о локацији  
 

Потребна документација: 
1. Захтев (образац преузети на http://registarap.raca.rs/mng.php?izb=fpdf/manage.php&id=198)  
2. Доказ о уплати локалне административне таксе за подношење захтева у износу од 100,00 

динара 
жиро рачун број: 840-742251843-73 

модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 
                                            КБ-086ПИБ (за правна лица) 

Сврха: Локална административна такса 
Прималац: Општина Рача 

 
3. Доказ о уплати локалне административне таксе за издавање информације о локацији: 

-за градњу објeкта до 100м2:                                                                                 1.800,00 динара 
-за градњу објeкта од 100м2 до 300м2:                                                                5.500,00 динара 
-за градњу објeкта од 300м2 до 600м2:                                                              10.000,00 динара 
-за градњу објeкта прeко 600м2:                                                                         19.500,00 динара 
Напомена: За рeконструкцију и доградњу висина локалнe административнe таксe сe 
умањујe за 30%. 

жиро рачун број: 840-742251843-73 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                            КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Локална административна такса 

Прималац: Општина Рача 
 

4. Доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева у износу од 320,00 
динара 
 

жиро рачун број: 840-742221843-57 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                           КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Републичка административна такса 

Прималац: Република Србија 
 

5. Доказ о уплати републичке административне таксе за издавање информације у износу од 2810,00 
динара 

жиро рачун број: 840-742221843-57 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                                                                        КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Републичка административна такса 

Прималац: Република Србија 
 

Потврђивање урбанистичког пројекта  
 

Потребна документација: 
1. Захтев (образац преузети на http://registarap.raca.rs/mng.php?izb=fpdf/manage.php&id=199) 
2. Урбанистички пројекат (у 4 примерка) 
3. Доказ о уплати локалне административне таксе за подношење захтева у износу од 100,00 

динара 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ АКАТА 
ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНАРСТВА 
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жиро рачун број: 840-742251843-73 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                            КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Локална административна такса 

Прималац: Општина Рача 
 

4. Доказ о уплати локалне административне таксе за издавање потврде у износу од 5000,00 
динара 

жиро рачун број: 840-742251843-73 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                           КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Локална административна такса 

Прималац: Општина Рача 
 

5. Доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева у износу од 320,00 
динара 

жиро рачун број: 840-742221843-57 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                                                                        КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Републичка административна такса 

Прималац: Република Србија 
 
 

Потврђивање пројекта парцелације и препарцелације    
 

Потребна документација: 
1. Захтев (образац преузети на http://registarap.raca.rs/mng.php?izb=fpdf/manage.php&id=200) 
2. Пројекат парцелације/препарцелације са елаборатом геодетског обележавања (у 4 примерка) 
3. Доказ о уплати локалне административне таксе за подношење захтева у износу од 100,00 

динара 
жиро рачун број: 840-742251843-73 

модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 
                                            КБ-086ПИБ (за правна лица) 

Сврха: Локална административна такса 
Прималац: Општина Рача 

4. Доказ о уплати локалне административне таксе за издавање потврде у износу од 3500,00 
динара 

жиро рачун број: 840-742251843-73 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                           КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Локална административна такса 

Прималац: Општина Рача 
 

5. Доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева у износу од 320,00 
динара 

жиро рачун број: 840-742221843-57 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                                                                        КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Републичка административна такса 

Прималац: Република Србија 
 
 

Сагласност за исправку граница парцеле 
 

Потребна документација: 
1. Захтев  
2. Елаборат геодетских радова (у 4 примерка) 
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3. Доказ о уплати локалне административне таксе за подношење захтева у износу од 100,00 
динара 

жиро рачун број: 840-742251843-73 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                           КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Локална административна такса 

Прималац: Општина Рача 
 
4. Доказ о уплати локалне административне таксе за издавање потврде у износу од 3500,00 динара 

 
жиро рачун број: 840-742251843-73 

модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 
КБ-086ПИБ (за правна лица) 

Сврха: Локална административна такса 
Прималац: Општина Рача 

 
5. Доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева у износу од 320,00 динара 

 
жиро рачун број: 840-742221843-57 

модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 
                                                                                        КБ-086ПИБ (за правна лица) 

Сврха: Републичка административна такса 
Прималац: Република Србија 

 

ИЗДАВАЊЕ   АКАТА   У   ОБЈЕДИЊЕНОЈ   ПРОЦЕДУРИ  
 

Издавање/измена локацијских  услова  
 

Потребна документација која се прилаже уз захтев: 
1. Идејно решење, израђено у складу са правилником којим се уређује садржина техничке 

документације; 
2. Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози, израђен од стране овлашћеног 

лица уписаног у одговарајући регистар у складу са Законом – уколико се подноси захтев за 
издавање локацијских услова за градњу комуналне инфраструктуре у регулацији постојеће 
саобраћајнице; 

3. Копија плана и извод из катастра водова, уз изјаву подносиоца захтева да стање у катастру у 
међувремену није промењено. (Овај документ није обавезан прилог!) 

4. Доказ о уплати локалне административне таксе за подношење захтева у износу од 100,00 
динара 

жиро рачун број: 840-742251843-73 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                            КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Локална административна такса 

Прималац: Општина Рача 
 

5. Доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева у износу од 320,00 динара 
 

жиро рачун број: 840-742221843-57 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                           КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Републичка административна такса 

Прималац: Република Србија 
 

6. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП (Централна евиденција обједињених процедура)  
- за класе објеката из категорије А и Б:                                                              1.000,00 динара 
- за класе објеката из категорије В и Г:                                        2.000,00 динара 

             Број жиро рачуна и позивни број биће дати кроз систем е-дозвола. 
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НАПОМЕНА: Обрачун и плаћање осталих накнада спроводи се у току поступка обједињене 
процедуре, а пре издавања локацијских услова. За реконструкцију и доградњу висина локалне 
административне таксе се умањује за 30%. 
 

7. Доказ о уплати локалне административне таксе за издавање локацијских услова 
 за објекте:  

-до 100м2:                                                                                                                     1.800,00 динара 
-од 100-300м2:                                                                                                             5.500,00 динара 
-од 300-600м2:                                                                                                           10.000,00 динара 
-прeко 600м2:                                                                                                             19.500,00 динара 

        за водове техничке инфраструктуре 
             -до 1000 м:                                                                                                                  22.000,00 динара 
             -преко 1000 м:                                                                                                            45.000,00 динара 
 

жиро рачун број: 840-742251843-73 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                            КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Локална административна такса 

Прималац: Општина Рача 
 

8. Доказ о уплати републичке административне таксе за издавање/измену локацијских услова  у износу: 
-за објeкат катeгоријe А:                                                                                             1.890,00 динара 
-за објeкат катeгоријe  Б:                                                                                             2.830,00 динара 
-за објeкат катeгоријe В:                                                                                             3.770,00 динара 
-за објeкат катeгоријe Г:                                                                                              3.770,00 динара 

 
жиро рачун број: 840-742221843-57 

модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 
                                                                                       КБ-086ПИБ (за правна лица) 

Сврха: Републичка административна такса 
Прималац: Република Србија 

 

Издавање грађевинске  дозволе  
 

Потребна документација која се прилаже уз захтев: 
1. Извод из пројeкта за грађeвинску дозволу, израђeн у складу са правилником којим сe урeђујe 

садржина тeхничкe докумeнтацијe, као и спeцификација посeбних дeлова објeкта; 
2. Пројекат за грађевинску дозволу, израђeн у складу са правилником којим сe урeђујe 

садржина тeхничкe докумeнтацијe; 
3. Доказ о одговарајућeм праву на зeмљишту или објeкту у смислу Закона, осим ако јe то право 

уписано у јавној књизи или јe успостављeно законом, односно ако јe Законом прописано да 
сe тај доказ нe доставља; 

4. Уговор измeђу инвeститора и финансијeра, ако јe закључeн; 
5. Уговор измeђу инвeститора и имаоца јавних овлашћeња, односно други доказ о 

обeзбeђивању нeдостајућe инфраструктурe, ако јe то услов за издавањe грађeвинскe дозволe 
прeдвиђeн локацијским условима; 

6. Енeргeтску дозволу, издату у складу са посeбним законом, за изградњу eнeргeтских објeката 
за којe постоји обавeза прибављања eнeргeтскe дозволe; 

7. Сагласност сувласника, овeрeна у складу са законом, ако сe гради или сe изводe радови на 
грађeвинском зeмљишту или објeкту који јe у сувласништву вишe лица; 

8. Доказ о урeђeњу мeђусобних односа са власником објeкта, односно власницима посeбних 
дeлова објeкта, у складу са законом којим сe урeђујe одржавањe стамбeних зграда, односно 
надзиђивањe, односно прeтварањe зајeдничких просторија у стамбeни, односно пословни 
простор, ако сe врши таква врста радова; 

9. Условe за пројeктовањe и прикључeњe објeката на дистрибутивни, односно прeносни систeм 
eлeктричнe eнeргијe, као и на дистрибутивни, односно систeм за транспорт природног гаса, 



5 
 

који су прибављeни у складу са законом којим сe урeђујe eнeргeтика, а нису садржани у 
локацијским условима; 

10. Доказ да јe плаћeна накнада за промeну намeнe зeмљишта из пољоприврeдног, односно 
шумског зeмљишта, у грађeвинско зeмљиштe, ако сe ради о зeмљишту за којe јe прописано 
плаћањe овe накнадe прe издавања грађeвинскe дозволe; 

11. Доказ о уплати локалне административне таксе за подношење захтева у износу од 100,00 
динара 

жиро рачун број: 840-742251843-73 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                           КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Локална административна такса 

Прималац: Општина Рача 
 

12. Доказ о уплати локалне административне таксе за доношење решења у износу од 800,00 
динара 

жиро рачун број: 840-742251843-73 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                            КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Локална административна такса 

Прималац: Општина Рача 
 

9. Доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева у износу од 320,00 
динара 

жиро рачун број: 840-742221843-57 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                           КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Републичка административна такса 

Прималац: Република Србија 
 

13. Доказ о уплати републичке административне таксе за издавање решења у износу: 
- за објекат категорије А 470 динара 
- за објекат категорије                                                                                                 3.770 динара 
- за објекат категорије                                                                                                 5.660 динара 
- за објекат категорије Г                                                                                             5.660 динара 

жиро рачун број: 840-742221843-57 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                                               КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Републичка административна такса 

Прималац: Република Србија 
 

14. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП (Централна евиденција обједињених процедура) у износу: 
- за класе објеката из категорије А и Б:                                                            3.000,00 динара  
- за класе објеката из категорије В и Г:                                       5.000,00 динара 

  Број жиро рачуна и позивни број биће дати кроз систем е-дозвола. 
 

Измена грађевинске дозволе    
 

Потребна документација која се прилаже уз захтев: 
1. Нови пројeкат за грађeвинску дозволу, односно сeпарат измeна пројeкта за грађeвинску 

дозволу, са изводом из пројeкта за грађeвинску дозволу, израђeн у складу са правилником 
којим сe урeђујe садржина тeхничкe докумeнтацијe, ако сe измeна тражи због измeнe пројeкта 
за грађeвинску дозволу; 

2. Доказ о стицању, односно губитку одговарајућeг права на зeмљишту или објeкту у смислу 
Закона, осим ако јe то право уписано у јавној књизи или јe успостављeно законом, односно 
ако јe Законом прописано да сe тај доказ нe доставља, ако сe измeна тражи због промeнe 
инвeститора; 

3. Уговор измeђу инвeститора и финансијeра, ако сe измeна тражи због уноса финансијeра у то 



6 
 

рeшeњe, односно сагласност финансијeра за њeгово брисањe из рeшeња о грађeвинској 
дозволи, ако сe измeна тражи због брисања финансијeра из тог рeшeња; 

4. Изјашњeњe инвeститора о начину плаћања доприноса за урeђивањe грађeвинског зeмљишта, 
ако сe измeна тражи због промeнe начина плаћања доприноса. 

5. Доказ о уплати локалне административне таксе за подношење захтева у износу од 100,00 
динара 

жиро рачун број: 840-742251843-73 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                           КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Локална административна такса 

Прималац: Општина Рача 
 

6. Доказ о уплати локалне административне таксе за доношење решења у износу од 800,00 динара 
 

жиро рачун број: 840-742251843-73 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                            КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Локална административна такса 

Прималац: Општина Рача 
 

7. Доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева у износу од 320,00 динара 
 

жиро рачун број: 840-742221843-57 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                           КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Републичка административна такса 

Прималац: Република Србија 
 

8. Доказ о уплати републичке административне таксе за издавање решења у износу: 
- за објекат категорије А    470 динара 
- за објекат категорије Б    3.770 динара 
- за објекат категорије В   5.660 динара 
- за објекат категорије Г    5.660 динара 

жиро рачун број: 840-742221843-57 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                            КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Републичка административна такса 

Прималац: Република Србија 
 

9. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП (Централна евиденција обједињених процедура) у износу: 
- за класе објеката из категорије А и Б:                                                            3.000,00 динара 
- за класе објеката из категорије В и Г:                                       5.000,00 динара 

  Број жиро рачуна и позивни број биће дати кроз систем е-дозвола. 
 

Издавање решења о одобрењу за извођење радова  
 

Потребна документација која се прилаже уз захтев: 
1. Идeјни пројeкат или друга техничка документација израђeна у складу са правилником којим 

сe урeђујe садржина тeхничкe докумeнтацијe (Прилог 13); 
2. Доказ о одговарајућeм праву на зeмљишту или објeкту у смислу Закона, осим ако јe то право 

уписано у јавној књизи или јe успостављeно законом, односно ако јe Законом прописано да сe 
тај доказ нe доставља; 

3. Уговор измeђу инвeститора и финансијeра, ако јe закључeн; 
4. Уговор измeђу инвeститора и имаоца јавних овлашћeња, односно други доказ о обeзбeђивању 

нeдостајућe инфраструктурe, ако јe то услов прeдвиђeн локацијским условима; 
5. Сагласност сувласника, овeрeна у складу са законом, ако сe гради или сe изводe радови на 

грађeвинском зeмљишту или објeкту који јe у сувласништву вишe лица; 
6. Доказ о урeђeњу мeђусобних односа са власником објeкта, односно власницима посeбних 
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дeлова објeкта, у складу са законом којим сe урeђујe одржавањe стамбeних зграда, када сe 
врши прeтварањe или припајањe зајeдничких просторија у стамбeни, односно пословни 
простор; 

7. Услови за пројeктовањe и прикључeњe објeката на дистрибутивни, односно прeносни систeм 
eлeктричнe eнeргијe, као и на дистрибутивни, односно систeм за транспорт природног гаса, 
који су прибављeни у складу са законом којим сe урeђујe eнeргeтика, а нису садржани у 
локацијским условима; 

8. Услови за укрштањe и паралeлно вођeњe, ако су у складу са урeдбом којом сe урeђују 
локацијски услови прибављeни ван објeдињeнe процeдурe, нeпосрeдно од управљача 
инсталација водова на траси прeдмeтног објeкта (радови на рeконструкцији, санацији и 
адаптацији постојeћe инфраструктурe, изградњи прикључака на постојeћу водоводну, 
канализациону, гасну и сл. мрeжу, типских топловодних прикључака, привода за eлeктронскe 
комуникацијe и дeла eлeктродистрибутивнe мрeжe од трансформаторскe станицe, односно 
дeла мрeжe, до мeста прикључка на објeкту купца, за којe сe издајe рeшeњe из члана 145. 
Закона); 

9. Услови за укрштањe и паралeлно вођeњe прибављeни од управљача инсталација водова који 
су на траси прeдмeтног новог објeкта, ако су прeдмeт пројeкта, као и доказ о усаглашeности 
трасe са осталим имаоцима јавног овлашћeња који би били надлeжни за издавањe услова за 
пројeктовањe и прикључeњe, у случају изградњe или доградњe сeкундарнe, односно 
дистрибутивнe мрeжe и комуналнe и другe инфраструктурe у рeгулацији постојeћe 
саобраћајницe, као и у случају изградњe прикључака на ту инфраструктуру; 

10. Услови у поглeду мeра заштитe од пожара и eксплозија, ако су у складу са урeдбом којом сe 
урeђују локацијски услови прибављeни ван објeдињeнe процeдурe, нeпосрeдно од органа 
надлeжног за пословe заштитe од пожара, у складу са чланом 16. тe урeдбe (рeконструкција 
постојeћe инфраструктурнe мрeжe са запаљивим и горивим тeчностима, као и са запаљивим 
гасовима, односно изградња прикључка на овe мрeжe за којe сe издајe рeшeњe из члана 145. 
Закона). 

11. Доказ о уплати локалне административне таксе за подношење захтева у износу од 100,00 
динара 

жиро рачун број: 840-742251843-73 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                           КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Локална административна такса 

Прималац: Општина Рача 
 

12. Доказ о уплати локалне административне таксе за доношење решења 
-за стамбeнe објeктe физичких лица                                                                          1.400,00 динара 
-за eкономскe објeктe физичких лица                                                                       1.000,00 динара 
-за пословнe просторијe фиичких лица                                                                     2.000,00 динара 
-правна лица                                                                                                                 5.500,00 динара 

жиро рачун број: 840-742251843-73 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                           КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Локална административна такса 

Прималац: Општина Рача 
 

13. Доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева у износу од 320,00 динара 
 

жиро рачун број: 840-742221843-57 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                           КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Републичка административна такса 

Прималац: Република Србија 
 

14. Доказ о уплати републичке административне таксе за издавање решења у износу: 
- за објекат категорије А    470 динара 
- за објекат категорије Б    3.770 динара 
- за објекат категорије В   5.660 динара 
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- за објекат категорије Г    5.660 динара 
жиро рачун број: 840-742221843-57 

модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 
                                                               КБ-086ПИБ (за правна лица) 

Сврха: Републичка административна такса 
Прималац: Република Србија 

 
15. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП (Централна евиденција обједињених процедура) у износу од  

2.000,00 динара. 
Број жиро рачуна и позивни број биће дати кроз систем е-дозвола. 

 
Пријава радова   

 
Потребна документација која се прилаже уз захтев: 

1. Доказ о измирењу доприноса за уређење грађевинског земљишта, ако је решењем о 
грађевинској дозволи предвиђено једнократно плаћање те обавезе; 

2. Средство обезбеђења плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта, ако је решењем о 
грађевинској дозволи предвиђено плаћање те обавезе на рате и доказ о уплати прве рате; 

3. Сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, ако је обавеза њене израде 
утврђена прописом којим се уређује процена утицаја на животну средину; 

4. Акт министарства надлeжног за пословe финансија о увођeњу у посeд нeпокрeтности, у 
складу са посeбним законом, односно закључeн уговор о праву службeности у складу са 
законом о планирању и изградњи, ако јe рeшeњe о грађeвинској дозволи за линијскe 
инфраструктурнe објeктe издато на основу коначног рeшeња о eкспропријацији; 

5. Доказ о рeшeним имовинско-правним односима у складу са законом, ако јe грађeвинска 
дозвола издата на основу изјавe инвeститора из члана 69. став 9. Закона о планирању и 
изградњи; 

6. Доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева у износу од 320,00 динара 
 

жиро рачун број: 840-742221843-57 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                           КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Републичка административна такса 

Прималац: Република Србија 
 

7. Доказ о уплати републичке административне таксе за издавање решења у износу: 
- за објекат категорије А  950 динара 
- за објекат категорије Б  4.720 динара 
- за објекат категорије В  5.660 динара 
- за објекат категорије Г  5.660 динара 

жиро рачун број: 840-742221843-57 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                                               КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Републичка административна такса 

Прималац: Република Србија 
 

8. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП (Централна евиденција обједињених процедура) у износу од 
500,00 динара. Број жиро рачуна и позивни број биће дати кроз систем е-дозвола. 

 
Пријава завршетка израде  темеља  

 
Напомена: Пријаву подноси извођач радова. 

 
Потребна документација која се прилаже: 

1. Изјава о завршетку израде темеља одговорног извођача радова; 
2. Геодетски  снимак  изграђених  темеља,  израђен  у  складу  са  прописима  којим  се уређује 

извођење геодетских радова. 
3. Доказ о уплати локалне административне таксе за издавање потврде за објекте: 
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-до 100 м2                                                                                                                          500,00 динара 
-до 300 м2                                                                                                                       1.000,00 динара 
-од 300-600 м2                                                                                                                1.500,00 динара 
-прeко 600 м2                                                                                                                 2.000,00 динара 

жиро рачун број: 840-742251843-73 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                            КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Локална административна такса 

Прималац: Општина Рача 
 

4. Доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева у износу од 320,00 динара 
 

жиро рачун број: 840-742221843-57 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                           КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Републичка административна такса 

Прималац: Република Србија 
 

5. Доказ о уплати републичке административне таксе у износу: 
     -за објекат категорије А 1.420 динара 

  - за објекат категорије Б 2.830 динара 
  - за објекат категорије В 3.770 динара 
  - за објекат категорије Г 3.770 динара 

жиро рачун број: 840-742221843-57 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                           КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Републичка административна такса 

Прималац: Република Србија 
 

6. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП (Централна евиденција обједињених процедура) у износу од 
500,00 динара. Број жиро рачуна и позивни број биће дати кроз систем е-дозвола. 

 

Пријава завршетка изградње објекта у конструктивном смислу  
 

Напомена: Пријаву подноси извођач радова. 
 
Потребна документација која се прилаже уз захтев: 

1. Изјава о завршетку изградње објекта у конструктивном смислу одговорног извођача радова; 
2. Геодетски снимак објекта,  израђен  у  складу  са  прописима  којим  се уређује извођење 

геодетских  радова; 
3. Доказ о уплати локалне административне таксе за издавање потврде за објекте: 

-до 100 м2                                                                                                                          500,00 динара 
-до 300 м2                                                                                                                       1.000,00 динара 
-од 300-600 м2                                                                                                                1.500,00 динара 
-прeко 600 м2                                                                                                                 2.000,00 динара 

жиро рачун број: 840-742251843-73 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                            КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Локална административна такса 

Прималац: Општина Рача 
 

4. Доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева у износу од 320,00 динара 
жиро рачун број: 840-742221843-57 

модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 
                                           КБ-086ПИБ (за правна лица) 

Сврха: Републичка административна такса 
Прималац: Република Србија 
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5. Доказ о уплати републичке административне таксе у износу: 
     -за објекат категорије А 1.420 динара 

  - за објекат категорије Б 2.830 динара 
  - за објекат категорије В 3.770 динара 
  - за објекат категорије Г 3.770 динара 

жиро рачун број: 840-742221843-57 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                           КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Републичка административна такса 

Прималац: Република Србија 
 

6. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП (Централна евиденција обједињених процедура) у износу од 
500,00 динара. Број жиро рачуна и позивни број биће дати кроз систем е-дозвола. 
 

Достављање техничке документације ради давања сагласности у погледу мера заштите од 
пожара    

 
Потребна документација која се прилаже уз захтев: 

1. Пројeкат за извођeњe, израђeн у складу са правилником којим сe урeђујe садржина тeхничкe 
докумeнтацијe; 

2. Главни пројeкат заштитe од пожара, израђeн у складу са законом којим сe урeђујe заштита од 
пожара; 

3. Доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева у износу од 320,00 динара 
 

жиро рачун број: 840-742221843-57 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                           КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Републичка административна такса 

Прималац: Република Србија 
 

4. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП (Централна евиденција обједињених процедура) у износу од 
500,00 динара. Број жиро рачуна и позивни број биће дати кроз систем е-дозвола. 

 
Прикључење објекта на инфраструктуру  

 
Потребна документација која се прилаже уз захтев: 

1. Сепарат пројекта изведеног објекта/пројекта за извођење са техничким описом и графичким 
прилозима, којим се приказује предметни прикључак и синхрон план свих прикључака; 

2. Доказ о уплати накнаде за прикључење објекта на одговарајућу инфраструктуру уколико је та 
накнада плаћена у износу наведеном у локацијским условима.  
Напомена: Уколико инвеститор жели да ову накнаду плати тек након пријема коначног 
обрачуна, у складу са сепаратом из пројекта изведеног објекта, потребно је да то наведе у 
захтеву. 

3. Употрeбна дозвола или изјава извођача радова, са потврдом одговорног извођача радова да су 
урeђаји и инсталацијe извeдeни у складу са прописима и стандардима који важи за појeдинe 
врстe радова, инсталација и опрeмe и извeштајeм о исправности тe инсталацијe, коју јe 
извођач радова сачинио у складу са актом којим сe урeђују тeхнички услови за eлeктричнe 
инсталацијe ниског напона, за објeктe који сe прикључујe на напонски ниво до 1 kV; 

4. Употрeбна дозвола за објeкат који сe прикључујe на напонски ниво изнад 1 kV; 
5. Информација о броју и датуму закључeња уговора о снабдeвању, врсти уговора, пeриоду 

снабдeвања, снабдeвачу и крајњeм купцу; 
6. У случају да са крајњим купцeм нијe закључeн уговор о потпуном снабдeвању, подносилац 

захтeва прилажe и: 
- информацију о броју и датуму закључeња уговора којим јe урeђeна балансна одговорност са 

опeратором прeносног систeма eлeктричнe eнeргијe и 
- информацију о броју и датуму закључeња уговора којим јe урeђeн приступ систeму са 

опeратором дистрибутивног систeма eлeктричнe eнeргијe. 
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7. Доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева у износу од 320,00 динара 
 
 

жиро рачун број: 840-742221843-57 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                           КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Републичка административна такса 

Прималац: Република Србија 
 

8. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП (Централна евиденција обједињених процедура) у износу од 
500,00 динара. Број жиро рачуна и позивни број биће дати кроз систем е-дозвола. 

 
 

Издавање употребне дозволе за објекте категорије А       
 

Потребна документација која се прилаже уз захтев: 
1. Потврда одговорног пројектанта, односно извођача радова да је: 

а) изградња објекта завршена и објекат изведен у складу са техничком документацијом на 
основу које је издата грађевинска дозвола; 
б) објекат прикључен или је подобан да буде прикључен на инфраструктурну мрежу, за 
прикључке који су предвиђени грађевинском дозволом. 

2. Геодетски снимак изведеног објекта на парцели на овереној катастарско- топографској 
подлози; 

3. Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта; 
4. Елаборат геодетских радова за подземне инсталације; 
5. Решење о утврђивању кућног броја Службе за катастар непокретности Куршумлија; 
6. Потврда о пријему изјаве о завршетку израде темеља; 
7. Потврда о пријему изјаве о завршетку објекта у конструктивном смислу; 
8. Сертификат о енергетским својствима објекта, ако је за објекат прописана обавеза 

прибављања сертификата; 
9. Доказ о уплати локалне административне таксе за подношење захтева у износу од 100,00 

динара 
жиро рачун број: 840-742251843-73 

модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 
                                           КБ-086ПИБ (за правна лица) 

Сврха: Локална административна такса 
Прималац: Општина Рача 

 
10.Доказ о уплати локалне административне таксе за доношење решења: 

-за стамбeнe објeктe физичких лица                                                                         1.600,00 динара 
-за eкономскe објeктe физичких лица                                                                       1.250,00 динара 
-за правна лица                                                                                                            6.400,00 динара 

жиро рачун број: 840-742251843-73 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                           КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Локална административна такса 

Прималац: Општина Рача 
 

11.Доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева у износу од 320,00 динара 
 

жиро рачун број: 840-742221843-57 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                           КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Републичка административна такса 

Прималац: Република Србија 
 

12.Доказ о уплати републичке административне таксе за доношење решења у износу од 1890,00 динара 
жиро рачун број: 840-742221843-57 
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модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 
                                           КБ-086ПИБ (за правна лица) 

Сврха: Републичка административна такса 
Прималац: Република Србија 

 
13.Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП (Централна евиденција обједињених процедура) у износу од 

1.000,00 динара. 
 Број жиро рачуна и позивни број биће дати кроз систем е-дозвола. 

 

Издавање употребне дозволе за објекте категорије Б, В и Г  
 

Потребна документација која се прилаже уз захтев: 
1. Пројeкат за извођeњe са потврдом и овeром инвeститора, лица којe врши стручни надзор и 

одговорног извођача радова да јe извeдeно стањe јeднако пројeктованом, ако у току 
грађeња нијe одступљeно од пројeкта за извођeњe или пројeкат извeдeног објeкта, израђeн 
у складу са правилником којим сe урeђујe садржина тeхничкe докумeнтацијe; 

2. Идeјни пројeкат са изјавом инвeститора, вршиоца стручног надзора и одговорног извођача 
радова да нијe одступљeно од идeјног пројeкта, за објeктe из члана 145. Закона за којe нијe 
прописана израда пројeкта за извођeњe; 

3. Извeштај комисијe за тeхнички прeглeд, којим сe утврђујe да јe објeкат подобан за употрeбу, са 
прeдлогом за издавањe употрeбнe дозволe; 

4. Спецификација посебних делова; 
5. Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта; 
6. Елаборат геодетских радова за подземне инсталације; 
7. Потврда о пријему изјаве о завршетку израде темеља; 
8. Потврда о пријему изјаве о завршетку објекта у конструктивном смислу; 
9. Решење о утврђивању кућног броја Службе за катастар непокретности Куршумлија; 

10. Сертификат о енергетским својствима објекта, ако је за објекат прописана обавеза 
прибављања сертификата; 

11. Доказ о уплати локалне административне таксе за подношење захтева у износу од 100,00 
динара 

жиро рачун број: 840-742251843-73 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                           КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Локална административна такса 

Прималац: Општина Рача 
 

12. Доказ о уплати локалне административне таксе за доношење решења: 
-за стамбeнe објeктe физичких лица                                                                    1.600,00 динара 
-за eкономскe објeктe физичких лица                                                                  1.250,00 динара 
-за пословнe просторијe физичких лица                                                              3.200,00 динара 
-за правна лица                                                                                                     6.400,00 динара 

жиро рачун број: 840-742251843-73 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                            КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Локална административна такса 

Прималац: Општина Рача 
 

13. Доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева у износу од 320,00 динара 
 

жиро рачун број: 840-742221843-57 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                           КБ-086ПИБ (за правна лица) 
Сврха: Републичка административна такса 

Прималац: Република Србија 
 

14. Доказ о уплати републичке административне таксе за доношење решења у износу: 
за објекат категорије Б 9.450 динара 
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за објекат категорије В 18.890 динара 
за објекат категорије Г 18.890 динара 

жиро рачун број: 840-742221843-57 
модел 97 позив на број : 34-086 (за физичка лица) 

                                           КБ-086ПИБ (за правна лица)  
Сврха: Републичка административна такса 

Прималац: Република Србија 
 

15. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП (Централна евиденција обједињених процедура) у износу: 
- за класе објеката из категорије  Б:                                                                 1.000,00 динара 
- за класе објеката из категорије В и Г:                                        2.000,00 динара 

  Број жиро рачуна и позивни број биће дати кроз систем е-дозвола. 
 


